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കം ! ്ിക്കില് നി 
ഷം നമ്മുടെ മാജ്ജ്ം രിക തു ളം ഫ്ഠ ൯൯൨മാജ്ടു 

ടനീിയ ്രീമുലാതിരനാഥം രാമവമ്മ. മഹാരാജാ ക 

0 ത്ര. 1 രിയി ട്ടി 

യയോടടംക്രടി സ്തൂര് ിക്കുന്നതാണു്, ഇ റ റ 1 യിര ക വ 
ന്മാരില് സവ്ഥു അഥാഗഞ്ചയനെന മാജി 

തും | ന വ് റ ലം 

രം, നം ം 9. യം കന്നി 
ളു ജത 

സ്ത്റിലെ നാം എന്നും ' യ്മ 
യില് ര്ജോക്ക 

രോ ഏല്ലാവരം അടിച്ചില്. 

'ക്ടേയിത്തമ്പരാ൯ തയയിദന്നു: റ അവിടന്ന് കു 
ഏതാനും ദിവസങ്ങഠം കഴിഞ്ഞപ്പം മാതാവ് നാടു 
മിത്ങി. അതിനുശേഷാ തിരുമനസ്സിലെ വളത്തിയതു 
കായിത്തമ്പുരാ൯തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നാല് ഒന്നര 



൮. ം അഞ്ചാംപാറപുസ്ലകം 

വര്ഷം ഡി കോയിത്തമ്പുരാനും കാലധമ്മം. 
പ്രാപിച്ച. അനന്തരം മാതുലന്മാരുടെ നേരിട്ടുള്ള. മേല്. 
'നോട്ടത്തിലാണു് അവിടന്നു വളുന്നതു്. ം 

യഥാകാലം തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വില്ാ്ത്രാസം. 
ആരാഭിച്ച. പഠീത്തത്തില് അവിടത്തേയും സ്ഥിരമായ 

നിഷ്ടയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നന്നു പഠി: 

ക്കാനുള്ളതു നാളത്തേയു മാഠററിവയ്യുക ഒരിക്കലും 

അവിടന്നു ചെയ്തിരുന്നില്ല. കാലക്രമത്തില് തിരുമനസ്സ്സി. 
എലയ്യുക്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും സംസ്കൃതത്തിലും ൂ്രാഫ്വയമായപാണ്ഡി 
ത്യം സിടി, ഇംഗ്ലീഷു എഴുതുന്നതിനും സംസാരിക്കു. 

ന്നതിനും അവിടത്തേയുക്് ദ്ൂഡ്ഥമായ, നൈപുണ്യം ണ്ടാ. 
യിരുന്നുവെന്നു ചല മഹാന്മാരും പ്രശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

വിശാഖംതിജനാഠം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സു, 
കൊണ്ട് ൧ ൬ 0 റാമാണ്ടു കര്ക്കടകത്തില് നാടനീങ്ങി;, 

൧ ഠ ന്ന൧ചിങ്ങമാസം ൭൫ -ാംനൂ- തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു” രാജ്യ 

ഭരണം തആആമാഭിച്ച. ജൃതന്ത്രകശലന്മാരായ ഒന്൯പ്പത്ു 

വിടി നിസി സേവിച്ച് ട്ടുണ്ട്. അവ 
ടെ ആലോചനയോടുക്രടി മുമ്പ് യിനന ഭരണ 

വകപ്പുകളിലെല്ലാം കാലാന൯ ്രുലങ്ങള്കായ പല പരിഷ്കാരം: 

ഞ്ങറം ഏര്പ്പെടുത്തി. കൃഷി, വ്യവസായം, നാട്ടുവൈദ്യം 

മുതലായ പല പൂതിയ ഡധിപ്പാര്ട്ടുമെന്൨കഠം ഈ മഹാ 
രാജാവീന്െറ വാഴ്ച ക്കാലത്താണു് ആവിര്ദവിച്ചതു് 

ജനങ്ങറംക്കു സ്കടകരമായിരുന്ന പല പഴുയ ഛ്ഏപ്പയാ 

ട്ടകളും തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നിറുത്ത ല്ചെയ്തു. _ നെല് 

ടര് ചെയുന്ന ി ങ്ങഠാംക്കുള്ള കരത്തില് മുര 



ഭാഗം നെല്ലായിത്തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നമ 
ഖഴുയ ചട്ടം. സക്കാര്ക്ഷേത്രങ്ങളിലേ ആവശൃങ്ങറംക്കുമ 

1 
നി 



ര നി ലോപോ ്കം 

മരവുമായി! ത്ത നെല്ല് ' പയോഗിച്ചുവന്നു. ല് ; 

കനുല്ല ചുമന്ന് പകതിക്കച്ചേരി കളില് എത്തിക്കുന്നതിനു, 
നഒ ളന്നേല്പ്പി ച്ച രസീതു വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങറാക്ക് 
അനല്പമായ 'ബുഭ്യിരട്ടം ദര ദ്രവ്ൃപ്യയവും ണ്ടായിരുന്നു. | 

ശ്രീമൂചംതിയനാഠം മഫാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ത്ത 

0 ഏര്പ്പാടു നിവത്തല് ചെയ്തു, നികത്, പണമായ് ട്ട് 

ടിയ മതിയെന്നു നിം ര് 

സഞ്മാരസരകളത്തിനും ണില് ്ഭിവ്ട്ടിക്കമം 
ി 

യ്ക രാജ്യത്തിന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളില് റോഡു കുറ്റം" വെട്ടി 

ക്കുകയും പുുലങ്ങറം പണ്ടിയിക്കുകയും ചെയ്യ. തിരുലി 

താംകരറില് ആദ്യമായി തീവണ്ടി നാ്യിലാരപപ തിമ 

മനസ്സിലെ ഭരണകാലത്തു ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള. 

പുതിയ ഏര്പ്പ്യാടുകളു.ടെ ഫലമായി ജനങ്ങളുടെ ഐശ്വ. 

ര്യം സഖസാകയ്യയങ്ങളു.ം ഉപര ലി ഏച്ചു. ക 

ഈ മഹാറാവിയെറ ഭരണകാലത്തു മദ്രാസ് 

ഗരവ൪ണ്ണ൪മാരും വിദേശിയരായ മററ പല മ്ംമാരം 

തിരുവനന്തപുരത്തു. വന്ന് അവിടത്തെ സദ്മര്ശിച്ചി 

ടടണ്ട്. ഇന്ഡ്യയിലേ. വൈസ്സ്രായി ആദ്യമായി തിരേ. 

ചിതാഴക്രര് സന്ദര്ശിച്ചതും ഇക്കാലത്തായിരുന്നു. ഇവര് 

. എല്ലാരും തിരുമനസ്സിലെ ഗുണോല്കര്ഷത്തെയും ഭരണ 

നൈപുണ്യൃത്തെയും പററി അത്യന്തം പ്രശംസിച്ചിട്ടണ്ട്. 

ചക്രവത്തി ത്രിരുമനുസ്സില് നിന്ന് ഭാരത്രിയ രോ്്ക്കു 

 ്മാക്ട ലഭിക്കാവുന്ന മദഫാന്നതങ്ങളായ പല ബഹുമത!
 

ക്്ശൂം തിരുമനസ്സ് ചേയ ലഭിച്ചു. വി 

[॥ നി 
ഴ് എ 1 [ 

€ [6 യ മ 
[0 1] ം 



) പ. രീം റം ൭ 

ഭരണകായ്യത്തില് പ്രജകടടെ ലോക്കര് 
ം സിദധിക്കുത്തക്കവണ്ണം ചില പൃതിയ വ്ൃയവസ്ഥകറം ഏപ്പെ , 
ഭൂത്തിയതും തിരുമനസ്സിലെ കാലത്താണ്, ൧ 0 ൬൪൨.-ല് 

'തിരവിതാംക്രര് നിയമസഭ! സ്ഥാപിച്ചു. ്താതുവരെ 
 മഫാരാജാവും ദിവൂാന്ജിയും തമ്മില് ആലേഷ്ചിച്ചു 
രാജ്യഭരണത്തിനു വേണ്ട നിയമങ്ങാം നാടപ്പാക്കിലന്നു. ടം, 

! മേലാല് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കരടി. അറിയണമെന്ന് 
. ുദ്ദേശ്മ്ച്ച് ആദ്യമായി എട്ടംഗങ്ങളു ള്ള. ഒരു സദ, പ്പെ 

ഴുത്തി. രാജ്യത്തില് പ്രചരിപ്പി്കണ്ട നിയമങ്ങളെക്കു 
ലു റിച്ച് തലോചിക്കാന് മാത്രമേ ആ സഭയും” അധികാരം 

ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട. തിരുമനസ്സകൊണ്ടെ ക്രമേണ സഭാം 
ചം സാഖ്യ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും സഭയ്മ്ച കരടുതലായി 
പേല അധികാരങ്ങറം നലു,കയും ചെയ്തു. . നിയമങ്ങളെ . 

4 പ്പി ആലോചിക്കുന്നതുക്രടാതെ രാജ്യകായ്കങ്ങളെപ്പരറി 
 ഗവദൈന്റിനോട ചോല്ലം കടുയ്യുന്നതിനും, രാജൃത്തി 
ലേ ചെലവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഭയ്ക് അധികാ 
[ രാ കല്ലിച്ചനുവദച്ചു. 

൧0൮൧-ല് മുലം പ്രജാസദ! എന്നു മറ്റൊയു 
! സ്ഥാവനംശ്ൂടി തിരുമേനി ഏപ്പെവടുത്തി. ഇതും ജനപ്രതി 
 ന്രിധികളുടെ സഭയാണ്ട . ഇതുമൂലം ഓരോ താലൂക്കു 
കളിലേയം ജനങ്ങറംക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും, 

രാജ്യകാവ്യങ്ങളെപ്പുററി അവക്കുള്ള. അഭിപ്രായ ങ്ങളെയും 
_ ഗവഞങെന്റ।നെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അവസരം 
റി 



ആ_.“: അജോപോഠറപൂസ്കം 

ഇന്നു നാട്ട വാഴ്ചന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുതമ്പുരാന് 

ശ്രിചിത്തിരതിജനാഠം മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സു കൊണ്ട് 
ഈയ രണ്ടു സഭകളെയും പരിഷ്ഠരിച്ച് ശ്രീചിത്രാസ്സ്റേറവ 

കണ്സില് ' എന്നും, ശ്രീമൂലം അസാബ്ല്ി? ഫ്ന്നും രണ്ടു 

സ്ഥാപന്ങ്ങഠം ഏര്ല്പെടുത്തിയിട്ടണ്ടു' കണ്സ്ല്ലും 

അസംബ “ളിയും സഹ കര്! ച നിയമങ്ങ ൂണ്ടാക്കത്തക്കു 

മാണ് അവയുടെ സംഘടന.  രാജ്യത്തിലേ ചെലവു” 

കിം ഭരണകായ്യങ്ങളെപ്പററി. വിമര്ശിക്കു 

ന്നതിനും ഇതിലേ അംഗങ്ങളായ ജനപ്രതിനിധിക്ംക്ക് 

അധികാരം കല്പിച്ച് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓരോ സമു 

ഓയക്കാക്കും തക്കതായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 

തിനും ജനപ്പതിനിധികഠംക്ക് . ഉദ്യോഗസ്ഥാംഗങ്ങളെ 

അപേക്ഷിച്ച് ക്രടുതല് 'പ്രാബല് ൮0 ഉ ണ്ടായിരിക്കുന്നതി 

നാ പ്രത്യേകം നീഷ്കരര്ഷകഠം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: 
[ 

ജനങ്ങളെ ക്രട്ടിച്ചേത്തു; ഭരണകായ്യയങ്ങഠം നിവ. 

ക്കുന്ന നഗരസഭകളും ആദ്ദ്യമായി നമ്മുടെ നാട്ടില് 

. ഉണ്ടായതു ശ്രീമൂലംതിരുനാറം തിരുമനസ്സിലെ കാല, 

ത്താണ് , നഗരങ്ങളിലേ ശുചീകരണ ആരോഗ്ുു 

രക്ഷ മുതലായ ആവശ്യങ്ങഥം നിര്ചഫിക്കുന്നതു ഇ 

സഭകളാണ്. . പ്രാദേശികങ്ങളായ ഈ മാതിരി കായ്യ 

ങ്ങളില് ഗ്തദ്ധ പതരിപ്പിക്കുവാന് അതാതു - സ്ഥലത്തുള്ള. 

ആനങ്ങഠാക്കു ക്രടതത സാകയ്യമുണ്ട്. ആ ചുമതല 

' അവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനുംയ അതു വഫിക്കുവാ൯ അവ, 

രെ പരിശിലിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ ഈ സ്ഥാപനങ്ങ 

നി നീതിപരിപാലനത്തിലും അനു 
& 
8; 

1 
ല്ല 



ശ്രീമൂലംയികുനാഥം ി 

ഭല്യാധാസ്ഥന്മാര്ക്കു പ്രവേശനമണ്ടായിടിക്കത്തക്കലണ്ണം 
നി 0 ൯൮-ല് പഞ്ചായത്തുകോടുതികള്ും. നടപ്പാക്കി. 

രാജ്യകായ്യങ്ങളില് ഇപ്രകാരം പ്രജകളുടെ സഫ 

കരണം ആല്യമായി സ്വീകരിക്കു കയും, ക്രമേണ അതിനെ 

 ചര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാല് ശ്രീമൂലംതിരുനാറം: 

മഹാരാജാ തിരുമനസ്സകൊണ്ടു ജനങ്ങളു ടെ അപാരമായ 

ര സമാജ്ജിച്ചു. പ്രജാക്ഷേമത്തിനു ഉപകരി 
ക്ന്ന പൂതിയ പരിഷ്ഠരാരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാന് ' 
അവിടന്ന് സല്ദാ സന്നദ്ധാനായിരുന്നു. എങ്കിലും ഗുണ 
കരങ്ങളായ് വൂവ്വാചാരങ്ങളെപരിപാലിക്കുന്നതില് അവി. 
ട്രത്തേയ്കുചച നിഷ്ഠുര്ഷ ഉണ്ടായിരുേന്നുതാനും. 

തിരുമനുസ്സിലേയ്കു്ച ആഡംബരം അശേഷം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല. ഭവനം, വസ്ത്രം, വാഫ്ഥനം മുതലായവ 
ശുചിയായും മ്മയേമായും ഇരിക്കണുമെന്നല്ലാതെ അവ 
കാഴ്ചക്കാരെ ഭൂമിപ്പി ക്കത്തക്കതായിരിക്കണമെന്നു അവി. 

 ഭന്നു് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഇതരരാജാക്കന്മാരെ 'സന്മശിച്ചി 
ടടുമമ. പലരും മഹാരാജാവിന്െറ ഈ ജീവിതചയ്യ് കണ്ടു 
ആശ്വയ്യപ്പെട്ട് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു. 

_ ജശ്വരകായ്ക്യത്തില്, ഉറച്ച വിശ്വാസവും കൃത്യ 
നിഷ്യയും' തിരുമനസ്സിലെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളായിരുന്നു.' 
സുഖവും സാകയ്യ്യവും അശേഷം ഗണ്ടിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട 
സകല പ്രവൃത്തികളും .കഒപ്പസമയത്തില് ചെയ്യതിക്കു 
കയ്യെന്ന ദഡഥവ്രതം വാര്ദാക്യദശയില്പ്പോോലും അവ 
ടന്നു പാലിച്ചുപോന്നു. ഇപ്രകാരം മുപ്പുത്തൊന്പത്തു 
യര്ഷം അനുഗ്രഫകരമായ രീതിയില് രാജ്യഭരണം 



] 

൭ 
& 1. . 

ി ) 
₹ ് 1! % 48.) ല് റ [1 [ ക. 

അഞ്ചാറു വ് 
[1 

നരി അവപത്തേദാമാത്ത തിരുവയസ്സ്റില് അവിടന്നു 

പരലോകം പ്രാപിച്ച. റ, സ 

ശാശ്വതമായി പരിലസിക്കും 

! ണ്ടെന്മക൯ വാഴ് കെന്നു ചൊല്ലന്നേരം, , ൧൭... 

ഏന്മുഖം നോക്കീട്ട പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന 

ന൯മുഖം കാണട്ടെ?യെന്നു ചൊല്ലി  , 

4 ലം 

റ ൮. ടം 

1 ലു ടം ല്. 
1 | . ടയ 

ം ) 
ഴ് [നി 

ാ( [ $ % 
[ നി 1 ! ക് ; 

പിയാ (ധ് 0. 

പൂത്രവാത്സല ച ന 
ര 

പി സ താന് കോല്മായ് ച്ചെല്ലുയോര്ം 

വേപ്പിച്ച മേവുന്ന മേനിതന്നെ 

ചാലേ പിടിച്ചങ്ങു പൂണ്ടനിന്നീരിനാം 
2 1, 

ബാലനായുള്ള.നാളെന്നപ്പോലെം ര്. 

/പാരിച്ച നിന്നു. പാഴ്നോയ്മ ചെയ്തയാല് 

ചെറശത്തെക്കൊണ്ടു പിടിച്ചുകെട്ടി, ന 

തിണ്ണം വലിച്ചു മുവക്കി ഞാന് നീലുംയാ. ലം 

ലുണ്ണിപ്പു മേനിയില് പണ്ണില്ലല്ലിര് സവ; 

എന്നങ്ങു പൊലി നാ 
നന്ദജ ൯ തന്നുടെ .മേനിതന്നെ. നു 

.എന്മടിതന്നില് ഞാന് നന്നായിവച്ചുകൊ- 

[ [ ം | ] 
[॥ ] ലി 

14% ി ടം | 

1 ലി 
4 [1] 



ി 
1 3 

പൂതുവാത്വദ്ധം 

അമ്മുഖം തന്നെ മുകന്മതുടടിനാ- 
വ യശോഭയ്പ്പോം. 

പ); 

 നന്മധു തകിപന്നെന്മടില്ന്നിലായ' 

നന് മുലയുണ്ടു ചിരിക്കുന്നേരം 

(തിണ്ണമന്മാറിചഭിച്ചനിന്നീടണോ.. 
രുണ്ണിക്കൈയ് കാണട്ടെ "യെന്നു ചൊല്ലി. 

ല് 

/ 

൭ 

പല്ലവം വെല്ലന്ന പാണിതന്നെ 

ി 

എന്നുടെ ലേലയില്്ചേവതേച്ചിടിനോ._' 

മണ്ണിക്കാല് കാണുട്ടെ യെന്നു ചൊല്ലി, 

. സമ്മോദം .വുണ്ടു മുകര്ന്നു നിന്നിടിനാഠം 

തന്മകന് തന്നുടെ പാദങ്ങളെ. 

ന  മെല്ലെന്നേടുത്തു പുണര്ന്നനിന്നീടിനാഠം 
ലി 

ഇങ്ങനെഉയോരോരോ വേല കറം കാട്ടിനുറേം 

പൊങ്ങിനിന്നീടിന മോദത്താലേ 

എന്നതു കണ്ടൊരു നന്ദനുമന്നേരം 
ചെന്നങ്ങു പൂണ്ടുനിന്നായലണ്ണും 

ച്വിത്തം തെളു ഞ്ഞു പറഞ്ഞുന്ിന്നിടിനാ൯ 
പുത്രനെക്കണ്ടുള്ള സത്തായ 

/ിത്യവും കണ്ട കിനാവുകളെല്ലാമ്മേ 

സത്യയമെന്നിങ്ങനെ ചൊള്ട്യാമിപ്പ്ോഠം 
മൂന്നമേപ്പ്യോലെ വന്നിന്നു ഞാനെന്നുടെ 

പൊന്നാരപ്പ്യതലേപ്പുണ്ടനല്ലോ. 

ലം 1 
ി 

1 

1, 

൨൪. 

൨.൮. 

൩.൬ 



ഹാര് ന അഞ്ചാംപാറപുസ്ലകം 

എന്മുതുകേറിനിന്നാനുകളിപ്പതി. 
 നിന്നിനിയാമോ ചൊല്ലൂണ്ണീക്കണ്ണം! 
തിങ്കളെച്ചെന്നുപിടിപ്പതനായിട്ടി 
ന്നെന് കഴുത്തേവക വേണ്ടായേ ചൊല്. ' ൪0 

ഓടിവന്നിട്ടടനെന്മടിതന്നിലായ് വ 
താടി പിടിച്ചുവലിക്കേണ്ടായോ?? 
പ്രേമം ഷ്ല്ലൊഴിഞ്ഞുനിന്നിങ്ങനെയോരോരോ 
ഓമനവാത്തകളോതിയോതി. മി ര് 

ച്പിന്നെയും പിന്നെയും പൂണ്ടുനിന്നീടിനാന് 
നന്ദനന് തന്നെയും നുന്ദനപ്പോഠം. ര്൬. 

% ട്ര. 7 ലം ? 4 

[ കൃള്ൂഗാഥ] 

ന് പ്പാഠം ൨. 

ര്യ... ൦ 
വനായ രച, വാതകം ഇങ്ങനെ മൂന്നു് ' അവസ്ഥു, 

കളാണു പടാര്ത്ഥങ്ങറംക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതു. പായു ഒരു, 
വാതകമാണ്. നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂഗോളത്തെ 
“ആവരണം ടൂചയ്ക് കൊണ്ടു ,ഭൂ്യഷ്യത്തില്നിന്നു ഏക 
ഭേശം ൬൨൮മൈലോളം ഉയരത്തില് എത്തുന്ന ഒരു വായു 
മണ്ഡലം. ഉണ്ടു, മനുഷ്യരും മററ ജന്തുക്കളും ഈ 
*വ൮വായുവാണ് ശ്വസിമ്െന്നത്ു്. ഭക്ഷണം കൂടാതെ 

ൽ 
നി 



പ ന് ൧ ൧. 

 ഏരാഥംക്ക് കുറേ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടാന് സാധിക്കും. 
. എന്നാല് ശ്വസിക്കാതെ നളന്നേംപപോലും കടിച്ചു 
ഷകൂട്ടാന് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ശ്വസിക്കാന് കഴിയാ 

ത്തവണ്ണണം മൂക്കും വായുദ്, മൂടിപ്പിടിച്ചാല് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാ 

 “സാമമുട്ടലും ,പ്രാണസമ്കടവും നമുക്കുതന്നെ കുറേനേര, 

ത്തേ അിയാവുന്നതാണ്ട്. 

. പണത്തിന് പരിത്യജ്യ മായ ഈ വായു 

ഒരു സമ്മിത്രപദാര്ത്ഥമാകുന്നു. പ്രധാനമായി അക്ക 
ജനകം (റ്ണേസി പാക്യജനകം ദ്റ്മഠളുണ് ഇങ്ങനെ 

രണ്ടു വാതകങ്ങഥം കലര്ന്നുളൂള താണു വായ്യ. എന്നാല് 

അതില് അ ജനകം പാകൃയജനകത്തെക്കാഠം വളരെ 
കുറവാണ് -. വായുവിന്െറ ഏകദേശ അഞ്ചിലൊളു 
ഭാഗം അമുജനകവും ശേഷം നാലു ഭാഗം പാ ക്യജനക 

വും ആകുന്നു. പു 

. വായുവിന്െറ ഘടകങ്ങളായ ഈ വാതകങ്ങളില്, 
ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രയോജനമുണ്ടു്. തീ ഉണ്ടാക 

ന്നതിന് അമ്ുജനകം ആവശ്യമായ ഒരു വാതകമാകുന്നു. 
”് അമുൂജനകം നിറച്ചിട്ടുള്ള. ഒരു കുപ്പിക്ക് അകത്തു” മങ്ങിയ 
ഒരു കനല്ക്കൊള്ളി കാണിച്ചാല് അതു വളരെ പ്രകാശ 
ത്തോടെ കത്തിയെരിയുന്നതു കാണാം. ദഫനം എവിടെ 
യെല്ലാം തുണ്ടാകുന്നുപോ അവിടെയെല്ലാം അമൂജനക 
ത്തിന്െറ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടു്. മെഴുക്തിരി എരിയുമ്പോഴും; 
'ഗൂഹങ്ങറംക്ക് അഗ്നിബാധയുണ്ടാകമ്പോഴും എരിയുന്ന പപടാത്ഥങ്ങറം അരൂജനകത്തോ$ യോജിക്കയാണു ചെയ്യു 
& ി ി 
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ന്നത്. ഒരു തിരി കത്തിച്ച ടി ഒരു ഘാത്രം 
കൊണ്ടു മൂടിവച്ചാല് ' അല്പസമയത്തിനുള്ളില് ടീപം 
അണത്ഞു പോകുന്നു. പ്രതേത്തിനുള്ളില്പ്പേട്ട “വായു 

' ലില് അക്ൂജനുകത്തിന്െറ അളവ് ക് ബഏമാണ്. തിരി 
യിലേ പദാത്ഥങ്ങഥം ഈ അ ക്ലജനാകുത്തോടട, യോജിക്കു. : 
ബോഠം ആ വര്തകാ ക്രമേണ കറു. ഒ്ട്ടവില് തിരി 
കു്തുന്നതിനു മതിയാകാതെ വരുന്ന. റ; 

॥ 

ള് ഇതെല്ലാം അകൂജ കത്തിനെ പ്രത്യക്ഷമായ 
ക്രിയയാണ്. എന്നാല് പ്രത്യ.ഷമല്ലാത്തേലിധത്തിലും. 
ഈ വാതകത്തിന്െറ പ്ത്തൃത്തി എല്ലായ്ക്കോഴചം ഠൂടന്നു . 
ക്ലൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം” ശ്വസിക്കുന്ന  ഖായുവിലുള്ള, 
 അമുൂജനുകം രക്തത്തില് കലര്ന്ന് അതുവഴ്രിയായി ശരിര. . 
ത്തില് സവത്ര വ്യാപിക്കുകയും, അങ്ങനെ ശരീരത്തില് 
ദഹനക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടി രിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇത 
 ദഹനത്തിന്െറ ച്മലമായിട*ണ് ശരീരത്തില് ചൂട് 
൭ൃണ്ടാക: നത്ത്. ഇങ്ങന്നെ ശരിരത്തില് മാംസശകലങ്ങം 

 ഭഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാ ലുള്ള ക്ഷീണത്തെ ചരിഫ 
 രിക്കാനാദ൯് ആഫാരം തആതവശ്യമായിത്തീരുന്നത്. വായു 
സ്റ്റരശം ഏറവ മിക്ക പദാത്ഥ' യറംക്കും ആശൂൂജനക 
ത്ത ൫൯െറ പ്രാ ത്തികൊണ്ടു് അല്ലാല്പമായി' മാററം സഭ: 
വമ്ടന്നു. കക്്ശെമായ ഇരുമ്പുപോലും വായു പിന്. 
സബ്ഖക്കത്താല് തുരുമ്പുപിടി ച്ചു നം പോന്നത് 
കണോറുണ്ടല്ലോ. റ ഴ് 

ന. പി ഏം ശം. ഉം. 2. 

് 

ി തം 

കപ്പി” ശി ക് ഹെ ചി്ണ്. യ്്്റ്ം 

ന 

ച: 



ര ന പായു ൩ 

ന ്വായുധിനറെറ അഞ്ജില് നാലു ഭാഗവും പ്പാക ക്ജനക 

മന്ന പാതകമാണെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ വാതക 

 ത്തിന്െറ ഉപയോഗം എന്ത്യണെന്നു നോക്കാം. പാക . 

ജനകാ ഒഫനത്തെ സഫഥായിക്കുന്നില്ലെന്നു. മാത്രമല്ലം 

തടയുകയും ചെയ്യുന്ന. അമൂജനകം നിറച്ചിട്ടുളള, ഒരു പി 

യില് മങ്ങിയ ഒരു കനല്ക്കൊള്കി കാണിച്ചാല് കനല് . 

ക്കൊള്ളി എരിഞ്ഞു കത്തുമെന്ന മുമ്പു പറഞ്ഞല്ലോ. 

ി നരേമ്മിച്ച കത്മിയെരിയുന്ന ഒരു കൊളളിയെ പാക 

നകം നിറുച്ച്ട്ടള്ള രു ക്പിയില് താഴ് ത്തിയായ് 

അതു ലേഗത്തില് ര ട് ് 
[1 

| 

ചറയുമണ്ഡലം മുഴുവന് അൂജനുകം തന്നെ യി 
ത്ര എങ്കല് അതിന്െറ ദുന്നിവാരമായ ഭഫനശക്തി 

അ നാശങ്ങഠം കെയ്യുമായിരട്നു. നമ്മുടെ ദേഥ 
ത്തിലും വെളിയിലും ചൂട് അത്ൃന്തഥ ദൃസ്നൃഫമായിരു 

ന്നേനേ. എവിടെയെങ്കിലും ഉ.ണ്ടാകുന്ന അല്പമായ അഗ്നി 
ബാ ധ ക്ഷണത്തില് എല്ലായിടവും പടര്ണപിടിച്ച് 

സവ്വവ്വം ഭസ്തുമായിത്തിരുമായിരുന്നു. അമുജനകത്തിന്െറ 
ഇപ്രകാരമുള്ള കഠിനശക്തി കുറയുന്നതിനു വായുമണ്ഡ 
ചകിത. പാക്യജനകം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. തീക്ഷ്ണ 

ങ്ങളായ ഖഷധങ്ങളില് വെള്ളം ചേത്ത്ത വിയും“ കുറച്ചു 
വൈദ്യന്മാര് രോഗികരാക്കു കൊടുക്കുന്നതുപപോലെ അ 4 
ജനകത്തില് പാകൃജനകത്തെ കലര്ത്തി ബരഷ്ടാപു 
ഭലകിനുഗ്രഫമായ] നല്കിയിരിക്കുന്നു, 

ക 

ിി [ 



രൻ അഞ്ചാം..00 പുസ്തകം റ് 

 അമൂജനകലും പാക്യജനകവും ആണു വായ്യ 
വിദി൯റ പ്രധാനുഘടകങ്ങളെങ്കിലും, മറവ ചില വാതക 

 അറംക്രടി വായുവില് കലന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയില് പ്രധാ: 
നമായതു” ഇംഗാലാക്ും എന്ന വാതകമാകുന്നു. (ഇയ 
വാതക്ടം ഇംഗാലത്തിനെ റയും അൂജനുകത്തിനെറയും 
സംയോഗത്താല് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ജന്തുക്കളുടെ ശരീര. 
ത്തിലും ഉദ് ഭിങ്ജങ്ങളിലും “പ്രധാനമായ അംശമാണ്” 
ഇഗോലം. കരിയില് ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗാലമാണ് 

വിറക മറവം എരിയുമ്പോഠം അവയിലുള്ള. 
ഇംഗാലാശത്ത ത ഏതാനും ഭാഗം അ ശൂജനാകത്തോടു റ 

യോജിച്ചു ഇംഗാലാ ശൂമായി വായുവില് “ചേരുന്ന. മന. 
ഷ്യൂരും ഇതരജന്തുക്കളും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലുള്ള അമു 
ജനകം ശരീരത്തിലുള്ള ഇംഗാലത്തോടു ചേന അപി 

ദെയും ഇംഗാലാരൂം ഉണ്ടാകുന്നു, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന. 

ഇംഗാലാ 4 ഉ,ക്ലൂപാസവായുവില് ക്രി വെളിക്കു വന്നു. 

വായുവില് ലയിക്കുന്നു. ശുദ്യാവായു ശ്വസിച്ചാലും ഉലുവാ 
 സവായു ഇഗ്ോലാകൂും കലന്ന മലിനമായിരിക്കയേ ഉള്ള. 

ഒരു പാത്രത്തില് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 

ഒരു കുഴുലെടുത്തു് അതിനെറ “ ഒരററം ചുണ്ണാന്ുവെള്ള. 

ത്തില് മുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു മറേറ അററത്തുക്രടെ ഉരതി 

യാല് ചുണ്ണ്ാാമ്പവെള്ള വെള്ൃക്കുകയും കലങ്ങുകയും. 

ചെയ്യുന്നതു കാണാം. ഇംഗാലാ ശുത്തിന്െറ സംയോഗ: 

ത്താല്മാത്രമേ ചുണ്ണാമ്പുപെള്ളത്തിനു ഈ ഭാവഭേദം, 
ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. യസ നമ്മുടെ ഉളി വിന്നു 



1, .. റ, 

വായു; ന്റ എ 

വരുന്ന യുവില് ഇഗോലാ മം ഉണതന്നുളൂതിന
് ഇതള് 

ഒരു തതളിവാര്ന് ക്, 

ി 
റ ി 

ഇങ്ങനെ പദാത്ഥങ്ങഥം ദഫിച്ചും ജന്തുക്കഠം ഉല: 

സിച്ചം ചളരെയധികം ഇംശാലാക്ൂം .നിമിഷംതോവം 

യുവില് ലയിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ,പപട്ടുപോകുന്ന. 

ഉദ് ഭി ജജങ്ങളില് നിന്നും, ചിയുന്ന ശവശരീരങ്ങളില് 

നിന്നും ധാരാള ഇംഗാലാ കം ര കലരുന്നണ്ട് . 

ടു ഇംഗാലാതു മ ആരോഗ്യത്തിനു ഫ:നികരമായ ഒരു. 

വാതകമാണ്. ഇംഗാലാമ്ുും നിറച്ചിട്ടുട്ള പാത്രത്തില്. 

കത്തുന്ന ഒരു തിരി കാണിച്ചാല് ആ തിരി തല്ക്ഷണം , 
ട്ടപോകുന്നു. ഒരു എലിയെയോ മറേറാ ആ പാത്ര 

ത്തില് അടച്ചാല് അല്പസമദംകെ: ണ്ടു അതിന്െറ 

ശരീരചേഷ്ഠകര്ം ക്ഷയിക്കുകയും അതു് ചത്തു പോകയും 

ചെയ്യുന്നു. അന്തരിക്ഷത്തില് ചില സ്ഥലത്തു് ഇംഗാ 
ലാമും, നിറഞ്ഞ ചോലകറഠം ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തു 

യാതൊരു പ്രാണികളും ജീവിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, യദ്ൂ. 
ച്ലയാ അപിടെ അകപ്പെടുന്ന ജീവികം തല്ക്ഷണം 
മരിച്ചപോകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നു - അധിക. 
മായ ഇംഗാലാൂം കലര്ന്നിട്ടുള്ള വായു ശ്വസിച്ചാല് 
ക്ഷിണവും, തലവേദന മുതലായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. 

ചി യാം: കു ടിം 

പി. ്.₹ 

ഴ്വ, 
7 

ള് 

' ജാഗാലാകുും ധാരാളമരയി അന്തരിക്ഷത്തില് നിമിഷം 
പ്രതി കലര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാതകം ഇത്ര. 



ൂ (44% 4 എ ൧ ലി ന ര് ) [ ് 1 % 

ന്ന, ക് അജ്ലോംപാഠാപുസ്തകം 

വ ആവത് കരമാണെമില് ര് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 
ജീവിക്കുന്നയ്ക്ക് ഫ്നുന് ചോടിച്ചേയ്ല്ാം, ഉട ് ഭിന്തുകളാണ്ട് 
ഈ , ആപത്ത് പരിഫരിക്കുന്നതു്. ഇംഗാലവും ആ [ 

ജനകവും ചേര്ന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ ഇംഗാലാ ശം. 

പ സുയ്യപ്രകാശമു്ള.പ്പോം ഈ , വാതകത്തെ വ്മറെക്കുറേ 

യിഫടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്മ. ക്ട തുള് 'ഭിത്തുകള്ട്ടെ ഇല 
ി കലക്കു ഉണ്ടു്. ഇംഗാലാശ്ത്യിലുള്ള ഇുംഗാലത്തെ മറ൨ 

പടാത്ഥ്ങളുമായി ഉയാജിപ്പിച്ചു തദ് ് ഭിജ്ജങ്ങറം അധ 

യക ഫിതമായ ആഹാരം ഗ് അക്ലജനകം, 
ശേഷിച്ച വായുവില് ചേത്കയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂഷ്്ുവായു 
ഇപ്രകാരം ശുദ്ധമായും, പ്രാണികംക ശ്വസിക്ുവാന്, 

യോശ്വേമായും തിതന്നു. തു് ഭിത്തുക്കളുടെ വളര്ച്ചയും, 

റ സ്ൂദ്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണെന്നും അതില്ലാ്കകയാലാണ്ട്', 
ചോലയില് നടുന്ന ചെടികറംക്കു വേണ്ട , . ഖഭൂരച്ച 
ഇല്ലാതെപോകുന്നതെന്നും ഇതില്നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. 
ഇപ്രകാരമുള്ള, പരസാഷായ്യുംകൊണ്ടു ജന്തുക്കളും 

' സസ്യങ്ങളും അയ്യേന്വ്യം യുട. ജീവിക്കുന്നു. 

മ 

് 

. ഇഗോലാ, പോല വായുവില് സവത്ര ലയിച്ചു 
കാണുന്ന മറെറാരു പദാര്ത്ഥം നീരാവിയാണു്. സൂള്ല 

 ഒന്െറയും അഗ്നിയുടെയും ചുട് . ഏറവ് നനിമിഷംപ്രതി 

ധാ “എതയോ ജലം ആവിയായി വായുവില്, . ലയിക്കുന്നു. 

.ശീതദേശങ്ങളിലേക്കാറം” ഉഷ്ണ്ൃദേശങ്ങളിലേ വായുവില് 
അീരാവി വളരെ ക്രഴുതല്ധായിഭിക്കും. ആധി .വായുയിനു 

ച്) നു 



ജം 

കചേചസത് കാരം. . ൧൪൧൭. 

തശെത്യഃ ജനിപ്പിക്കുകയും, കാലാവസ്ഥ ഫിതമാക്കി 
ത്തീക്ഷകയും ചയ്യുന്ന. വായുവില് നീരാവി! ഇല്ലായിരുന്നു 
ഏവങ്കില് നമ്മുടെ ശരീരം വറളൂ.കയും, പേനല്ക്കാലം 
ഇപ്പ്യോഴുത്തേക്കാളു.ം ദുസ്സഹമായി തോന്നുകയും ചെയ്യ 

1] യിരുന്നു. ൂ 

പ്പാഠം ര്. 

 ക്ചേലസത് കാരം. 
ആഴിമകള മൊരുമിച്ചൊരുകട്ടിലിന്മേലന്നേര_ 

ഏമഴ്രാംമാളികമുകളിലിരുന്നരുളും 

കശുഴുരണ്ടുലകവാഴിയായ തമ്പുരാനെത്രയും 
'താഴ്െത്തനെറ വയസ്യനെ ദൂരത്തു കണ്ടു. . മീ 

'കണ്ടാലെത്ര കഷ്യമെത്രയും മുഷിഞ്ഞ ജിര്ണ്ണവസ്രം 
കൊണ്ടു തറരടുത്തിട്ടുത്തരീയവുമിട്ടു* 

കുണ്ടില് ചൊതിഞ്ഞ പൊതിയും മുഖ്യമായ പുസ്തകവും 
ണ്ടുംക്രടെ കക്ഷത്തിങ്കലിടുക്കിക്കൊണ്ടു്? വ 
ഭദ്രമായ ഭസ്തവും ധരിച്ച നമസ് കാരകിണ 
കുദ്രയും മുഖരമായ പൊളിക്കുടയും 

“ജദ്രാക്ഷമാലയുമേന്തി നാമകിത്തനവും ചെയ്തു 

ചിദ്ദപത്തിങ്കലുറച്ച ചെഞ്ചെമ്മേ ചെല്ലം റ. 
അന്തണുനെക്കണ്ടിട്ട സന്തോഷംകൊണ്ടോ തസ്യ ദൈദ്യം 
ചിന്തിച്ചിട്ടുളളിലുണ്ടായ സന്താപംകൊണ്ടോ 



ഷീവൃ അഞ്ച്വാം പോപയ്തുകം 

എന്തുകൊണ്ടോ ശാരി കഴ്ണ്ണനീരണിഞ്ഞു; വീരം 
ചെന്താമരക്കണ്ണനുണ്ടോ കുരഞ്ഞിട്ടുള്ളു 2 ന്ത 

പള്ളിമഞ്ചത്തിന്നു വെക്കുമുത്ഥാനുംചെയ്തിരുപക്കു. 
മുള്ള. പരിജനത്തോട്ടാക്രടി മുകന്ദ൯ 

 ഉള്ളൂഴ്സിഞ്ഞു. താഴത്തെഴുന്ന ളളി പരരവരന്മാരും 
വെള്ളംപോലെ ചുറവം വന്നു വന്ദിച്ചുന്നിന്നു. ൨.൭ 

ട് 

പാരാവാരകല്പപരിവാരത്തോടുക്രടിബ് ഭകത_ 
പരായണനായ നാരായണനാശ്ചര്യം 

' പാരാതെ ചെന്നെതിമേറവ കചേലനെ ദീനഒയാ.. 
' പാരവശ്യമേവം മറെറാരീശ്വരനുണ്ടോ; പള് 

മാറത്തെ വിയള മപ്പുവെ്ള.ംകൊണ്ടുനാവം സതീത്ലൃരന 

മാറത്തുണ്മയോടുചേത്തു ഗാഡ്ഥം പുണന്ന. 

ക്രവമൂലം യ്ക്കുക്കൈയ് കൊണ്ടു രകെയ് “പിടിച്ചഭകാണ്ടുക്ധരി._ 

കേറിക്കൊണ്ടു ലക്ലീഅല്പത്തിഭന്മലിരുത്തി. ൨ ര്യ, 

പ്പളളിപ്പരണികളെ കക്കാണ്ടു പാദം കഴുകിച്ചപചര൯ 

ഭള്കൊഴിഞ്ഞു ഭഗവതി വെക്ക മൊഴ്ടിചു. 

ഗ്തമ്ളിയും പാഴില് പോകാതെ പാളചങ്ങള്ളിലേറ്റ തീത്്മ: 

മുള കൊണ്ടെ തനിക്കുമാക്കും രളിച്ച, ൩.൭. 

നന്ദനും വസുദേവക്കം യശോമയൂ,ം ദേവകിക്കും 

നന്ദനനാം മുകന്ദ൯ തന് ഭക്തനെത്താനെ 

ചന്ദനം ചൂശിപ്പിച്ച വയജിച്ചപോലിത്ഥം മാര! 

ചന്ദനുക്സുമധൂപടീപാട് കളാല് ൩൬: 
പി 



ക 
അന 
റ 

[ കുചേലസത് കാരം, ഃ ൧൭ 

ഭ൪തൃദാവമറിഞ്ഞിട്ട ലക്ഷ്തീഭ ഗവതിതാനും 

ഉദ്രമായ താലവ്ൃന്തമെടുത്തു ചെമ്മെ 

യ 

എ 
രി 

1 
1) 



ക൭൭. ല അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകകം 

ഒക്തറാമതിഥിക്കധ്വത്രമം വി വസു-. 
ഭദ്രനോടു കൂടിനിന്നു ലീശി.ുടങ്ങി. ൂ ര് ഠ 

[വൃതം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ലു 

പ്പഠാഠം ൫. 
1 

കുന്തിയുടെ ര്യാഗബുദ്ധി- 
മഹാഭാരയം കഥ സ ചോദരാമാരായ പാണ്ഡുവി 

൭൯ യ്യും പ്രതരാഷ്ക ടെയും പുത്രന്മാര് തമ്മിലുള്ള മത്സര 

തതിനന്െറ ചരി ിത്രചാണ്ട്. പ:ണ്ഡുവിനെറ . പുത്രന്മാർ 

യുപിഷ്ടിറന് തുടങ്ങി അത്മു "പരും, യ്യൃതരാഷ്ണുന്െറ മക്കം 
സുയോധനന് തുടങ്ങി തൃവപേരും൦ ആയിരുന്നു. ഇവരെ 

സാധാരണ പാണ്ഡവന്മാരെന്നും കഠരധന്മാരെന്നും ദ്വ. 

ത്തൂപോരുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരും കയാവന്മാരും കമമിച്ചു 

ബാല്യകാലത്തു ഹസ്തിനപുരത്തില് വസിച്ചിരുന്ന. ശൈശ 
വഞ്ഞില് തന്നെ പാണ്ഡവന്മാഷടെ പിതാവായ പാണ്ഡു 

മരില്പപപോകയാല് കാരധന്മാരുടെ അച്ഛനായ യ്ത 
രാഷ് ട്രരാണ്ണ് ഇരക്രാരെയും സരരക്ഷിച്ചുപോന്നുതു്. 

എന്നാൽ ജാത്യന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രര് പുത്രനായ ഴുര്യോ 

ധനനറ ദുന്നയങ്ങാംക്മ സദാ വശംവദനായിരുന്നതു 
കൊണ്ടു പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു ജീചിതം സുഖമായിരുന്നില്ല. 

! കാമഖന്മാര് പാണ്ഡവരെ ദ്രോഫിക്കുവാന്. 

പല വിധത്തില് ശ്രമ ച്ചുവന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അനു. 

വാദത്തോടുക്രടി നപ രത്തിനു സമീപം വാര, 

 വതമെന്ന സ്ഥലത് ദുഖ്ലോധനന് ഒരു കൊട്ടാരം 

പണികഷിപ്പിച്ച. കൊഴുപ്പ് അരക്ക്” മുതലായ സാമഗ്രികഠം 

ചേത്ത് ന യ്യുതന്ന ഈ മൊട്ടയും പം 
ച 



കുന്തിയുടെ ത്വാധബുദ്ധി. ) 

നശിപ്പിക്കണമെന്നുലു ഉദ്ദേശത്തില് തീര്ത്തതായിരുന്നു. 

ട്ുര്യോധനനെറ അപേക്ഷപ്രകാരം ഡ്യതരാഷ്കർ . പ:ണ്ഡ 

വന്മാരെയും, അവരുടെ അമ്മയായ കന്തിദേവിയെയും 

 ലാരണാവതത്തി ലേയും മാററി പരപ്പിച്ചു. 

പോണ്ഡവരുടെ പക്ഷ പാതിയായിരന്ന പ് ദുരന് 

അരക്കില്ലത്തിൽെറ രഹസ്യം യുധിഷ്ഠി*നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ച. 

ത കൊട്ടാരത്തില് നിന്ന് അടുത്തമുമ വറപ്രദേശത്തില് 

ചെന്നെത്തത്തവെണ്ണും ഒരു ഗുഹാമാഗ്ലവും ഉണ്ടാക്കിച്ചു 

. കൊടുത്തു. ഒരു ദിവസം അര്ദ്ധരാത്രിയായ പ്പം അര 

ക്രിള്ും അഗ്നിക്കിരയായി. കുന്തിയും പുത ന്മാജം ഗുഹാ 
ഒഖാരത്തില്ക്രടി നടന്നു വനപ്പദേശത്തി ഴ് ച്ചെന്നു രക്ഷ 
പ്രാപിച്ചു. ഭിമസേന൯ ട ഒ്യകെ പ ണ്ഡവന്മാരില് 

6വരറ ത്ത൪ക്കും മു൯പോട്ട ഒരടി പോലും പയൂ,വാ൯ 

കതി യുണ്ടായി രുന്നില്ല. ശക്തന.യ ഭീമന് അവരെ 
 ്ല്ല്ലാവമരയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മൂ ചെന്നപ്പോറം . 
ഒരു തടാകം കണ്ടു. അവര് അത്ല് ഇറങ്ങി വെള്ള 

കടിച്ചു ചിശ്രമിക്കുന്നതന യി ദിയു ളമ ഒരു പടപവ്ലൂക്കുമ 

ത്തിന്െറ മായയില് ഇരുന്ന. ആ വനത്തില് ഫിഡിം 

ഖേന൯ ഏന്നു ഒരു രാക്ഷസന് വസിച്ചിരുന്നു. തന്െറ 
വസതിക്ക് സമീപം മനുഷ്യര് ലന്നിരികന്നതായി അറി 
ഞ്ഞു" ഫിഡിംബന് അവരെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
പ്രാഞ്ഞെത്മി. എന്നാല് ദ്വങ്ചയുദ്ധാത്തില് ഭീമനോട്" 
രറവ അയാറം യമലോകം പ്രാപിച്ചു. 

പാണ്ഡവന്മാര് പിന്നെയും നടന്ന് സന്ധ്യയായ 
ഭപ്പ്യോഠം ഘോരമായ മറെറാജു വനത്തിനു സമീപം നലക 

ഴ് 



൫. ൨... ന അഞ്ചാപോഠപുസ്തകകം 

ചക്രരയന്ന ഗ്രാമത്തില് എത്തി. ഈ ഗ്രാമത്തില് ശത്ര 

ഒറെം അറിയാതെ കുറല്വുകാലം സ്വൈരവാസം ചെയ്യാ 

മെന്നു കരുതി ബ്രുഹ്മണ്ദവേഷം ധരിച്ച് അവര് ഒരു 
ജാഹ്മണെറ ഗൃഹത്തില് താമസിച്ചു. ഗ്രാമത്തില് 
ഭിക്ഷയെടുത്തു കിട്ടിയ അന്നംമകാണ്ട് അവര് നില്ല 

ലോന. 

തആ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുളള വനത്തില് ബകന് എന്നു 
പ്വേരായ ഒരു രാക്ഷസന് പാളത്തിരുന്നു. അയാഠറം ഗ്രാമ 

ത്തില് കടന്നു തകെയ്ക്കില് കിട്ടിയവരെയെല്ലാം കന്നു 
തിന്നുക പതിവായിരുന്നു. ആ ഉച്പദ്രവം ശമിപ്പിക്കാന് 

വേണ്ടി ഗ്രാമക്കാര് ബകനുമായി ഒരു കമാര് ചെയ്തിരുന്നു. 

'ഭിവസംതോവം ഓരോ ഗൃഹത്തില് നിന്ന് ഒരു വണ്ടി 

ഒരിഠയെ ചോറം കറികളൂ.മായി ഒരാളെ അയച്ചുകൊടുത്തു. 
പോന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന . അന്നാദിഖവിഭവങ്ങളെയും 

ആളിനെയും ഭക്ഷിച്ച ബകന് തൃപ്ലിപ്പെട്ടു. 

പാണ്ഡവന്മാര് വസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹത്തില് ഒരു 
ബ്ബ്യാമമണനം, അയാളുടെ ഭായ്യയും, മകനും മകളും ഉണ്ടാ 

യിരുന്ദ. ഒരു ദിഖസം പുത്രന്മാര് ഭിക്ഷയ്ക്രായി വെളി 
യില് പോയതിന്െറ ശേഷം കുന്തീദേവി തന്െറ കാല 
ക്കേടിനെപ്പുററി ചിന്തിച്ചകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പ്യോഠം 
അകത്തുനിന്നു ഒരു വിലാപം കേഠംക്കുമാറായി. എന്തു് 
ആപത്താണ്” സാഭവിച്ചതെന്നു അറിവാന് കുന്തിക്ക് 

ത.അക്കണ്ണയുണ്ടായി. അപ്പ്യോഠം ആ മനസ്വിനി ഗദ് ഗദ 
ത്തോട്ടക്രടിയ ഒരു സംഭാഷണം കേട്ടു. ി 



കുന്തിയുടെ പ്രാബ്ി. ൨൩. 

ബ്രാഹ്മണന്: ഗരതമീ, എന്െറ ഈ നിശ്ചയ 

വ നി തടസ്സം പറയരുത്തു്. നമ്മളില് ൃരെങ്കിലും 

ചി 

 കൂരാഠം മരിക്കണമെന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിനാല് ഇല്ല്ോ 

ഷ്ട്ത്തേ സ്ഥിതിക്കു ഞൊ൯തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് യുക്ത 

9 ായിട്ടുള്ള. യ. കട്ടംബത്തിസ് സുഖമായി കാലക്ഷേപം 

ചെയ്വാന് വേണ്ട വക ഞാ൯ 'സമ്പാഭിച്ചിട്ടണ്ട്ലോ. 

നി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കായ്ക്യമേ - നോക്കേണ്ടതതള്ളു.. 

ന മരിച്ചിട്ടു ഞാന് ഇരുന്നാല് ഷസ്ത്കുയായ। പുത്രി 

യെയും, മശെശവം കഴിയാത്ത പുത്രനെയും വേണ്ടും 

വണ്ണം ശുശ്രൂഷിച്ച് വളത്താന് എന്നെക്കൊണ്ടു ക്ൃങ്ങനെ 

സാധിക്കും? “അതിനാല് നീ ഈ കുട്ടികളെ ശരിയായ 
വഴ്സിക്കു വളര്ത്തുക. അതിനു വേണ്ട ബുദ്ധിയും വിവേ 

ഷവും നിനക്ക് ഉണ്ടു. നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ വിചാരിച്ച്” 

ഞാന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് നി അനുസരിക്കണാ. 
തിം 

പ്പ്. 

ബാഹ്മണി-__ ഭത്താവേ, ഈ കായ്യയത്തില് അവി 
ന്ന് ഇത്മനെ ശാഠ്യം പിടിക്കരുത്. അവിടത്തെ 

കൂടാതെ ഈ കട്ടംബം സംരക്ഷിക്കുവാന് ഞാന് ഒരുവിധ 
ത്തിലും ശക്തയല്ല. ദ്രൂരനായ ബകനു ഭക്ഷണമായി 
ഞ്ഞിരാന് എടന്ന അവിടന്ന് അനുവദിക്കണം. 

കന്മുക:__ അചല, ഞാ൯ ഇന്നല്ലെങ്കില് നാളെ 
നിങ്ങളെ പിരിയേണ്ടവളാണ്. എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക. 
൨൭൭൯൨ അനുജന് കുടുംബം നിലനിര്ത്തും. നിങ്ങം 
രണ്ടു പേരും അവനെ വളര്ത്തുവാന് ജീവിച്ചുതന്നെയിരി 
മണം. ഞാന് രാക്ഷസനു" ഇരയായി ക്കൊളമൂാം. ശര് 



നം ത്് ത: 0 

ഇതു കേട്ടപ്പോഠം ആ ബ്രാദ്മണദ്ധതിമാർ പൊട്ടി 
ജ്രെഞ്ഞു. കുന്തീദേവി ഈ സങ്കടം കണ്ടു മനസ്സല॥ 
ഞ്ഞു അവരുടെ അടുക്കല് . ചെന്ന്: സങ്കടത്തിന്െറ. 

കരാണം ചോടിച്ചു. രാക്ഷസന് അനദ്" ബെലി കൊട; 
ക്കേണ്ട രയം തനിക്കാണെന്നു ബ്രാശ്മണന് കുന്തിയെ 

ധരിപ്പിച്ച. വംശം നിലനിത്തേണ്ട പുതുനെയാകട്ടെ, 
പരധനമായ ഈ കുന്പൃകയെയാകട്ടെം കട്ടംബത്തിന് 
'ഏകാവലാബമായ ഗൃഫിണിയെയാകട്ടെ തൃജിക്കുവാ൯: 

! ഞാന് ശക്തനല്ല. ഇവരുടെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്രായി മര] 
കാന് ഞാന് സന്നലാനാണെങ്കിലും, ഇവര ആരും. 

ഏന്നെ അത്മിലേയ്മു' അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. ഇയ ധര്മ്മ. 
സങ്കടത്തില് പെട്ട്' ഞങ്ങഥം വലയുകയാണു"?? എന്നു, 
ദവ്യാവമമണന് പറഞ്ഞു. 

പി 

കന്തി:__. നിങ്ങളാരും വ്യസനിക്കേണ്ട. യധികം 

അഞ്ച പൃതന്മാര ഉണ്ടു്. നിരാശ്രജരായ ഞങ്ങളെ 

സംരക്ഷിച്ചപോരുന്ന നിങ്ങറംക്കുവേണ്ടി അവരില് ഒരു 

ത്തനെ ബകന്െറ അടുക്കല് അയയ്യ്ാ൯ ഏനിക്ക് 
'ഖാതൊരു മടിയും ഇല്ല. ചോവം കറികളും വേഗത്തില്: 
ഒരുക്കുകതന്നെ. 

ബ്രാഹ്മ. ഭദ്രേ, ഇങ്ങനെ പറയരുതേ! സ്വാത്മ: 
ത്തിനുവേണ്ടി പരദ്രോഹം ചെയയന്നവനൊെക്കാഥം നിയ്ല 

നായ് മഹാപാളങ്മി ലോകത്തില് ആരാണുക്കൂതു് $ 

അത്മനെയുള്ളു അധര്മ്മത്തിലേയ്മക്് അവിടന്നു എത്തെ; 

പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട. റ 



[0 ലം കുന്തിയുടെ ത്യാഗബുദഭ്ധി, ൨. 

 കുന്തി:__ അഞ്ജു പറയുന്നതു ശരിതന്നെ. അനേകം. 

പുത്രന്മാരുണ്ടെന്നുവച്ച് അമ്മഡ്മ അവരില് ആരോട്ടം 

വാത്സല്യം കറയുന്നതല്ല. എങ്കിലും അന്വര്ക്കുവേണ്ടി' 
ആത്മത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളു മഹാന്മ? രുടെയും മഫതികളു. 

ടെയും കഥകറം എത്രയോ ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. വിപ 
ത്തില് അഭയം നല്കിയിരിക്കുന്ന ിതൂോഴുടധേണ്ടി, 
സ്സ രമായ ഈ ഒരു ത്യാഗം ന ഞങ്ങറം 

ക്ജ് അവകാശമില്ലേ 

ബ്രാശ്മ:__ ധാരാളം വിസ്താരമുള്ള. എ.നന്െറ ഈ 

 ഗൃഷ്മത്തില് നാലങ്മു വഴിയാത്രക്കാരെ താമസിക്കാന് 

[അ ധ്ഥി എന്നല്ലാതെ, എന്ത്ക് ഉപകാരമാണ് ഞാ൯ 
ചെയ്തിട്ടുമ്ള തക് ? അതിനു പ്രത്യപകാരമായി നിങ്ങളില് 

ഒരാളടെ ജീവത്യാഗം സ്വികരിക്കുവാ൯ എനിക്ക് അവ; 
കരശമില്ല. റ 

കന്തി:__. എ൭൯റ രണ്ടാമത്തേ പരന്, തുലോം. 
ബലവാനാണ്.. രാക്ഷസന് അവനെ വധിച്ചക യുമെന്നു 
തര്ര്ച്ചുയാഭണ്ട. അവ൯ രാക്ഷസനെ വധി ച്ചുവെന്നും 
൮൪0൧. അങ്ങനെ വന്നാല് ഗിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഈയ 
മേം മുഴുവന് രാക്ഷസപീഡയില് നിന്നു രക്ഷിച്ചു 
എന്നുമ്ള. വലുതായ പുണ്യം ഞങ്ങറാക്കു സിദ്ധിക്കും. മറി 
ച്ചാണ് സാഭവിക്കുന്നതെങ്കില് ഈ കുടുംബം -രക്ഷിക്കു. 
വാന്വേണ്ട്) ഒരു മകന് നഷ്ലപ്പെട്ടപോകുന്നതു കൊണ്ടുള്ള. 
ദഃഖം സഫിക്കുവാന് വേണ്ട മനഃസ്ഥേയ്യം എനിക്ക്” 
ഉണ്ടു. 



“൭.൬  അഞ്ചാംപാഠപുസ്ലകം ജം 

ഭഞ്മനെയുള്ള. അനുനയവാക്കുകറം കേട്ട കുന്തി 
ആടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച പ്രവത്തിച്ചുകൊള്ളുന്നതിനു ബ്രാവമ 
“അന് സമ്മതിക്കുകയും, ബകനു വേണ്ട അന്നവും . കറി 
കളും തയ്യ്യാറാക്കാ൯ ഭായയോട് പറകയും ചെയ്തും 

മവ്യാഫാത്തില് പുത്രന്മാർ ഭിക്ഷാടനം കഴ്സിഞ്ഞു 
കടങ്ങിവന്നപ്പോഠം നടന്ന വൃത്താന്തമെല്ലഭം യുധിഷ്ഠിര 
നോടു കന്തിതമന്ന പറഞ്ഞു. ആപ്പ്യോം യൂധിഷ്ഠിമന് 
ഏവറഞ്ഞു; അമ്മേ, അമ്മ എത്തു സാഫസമാണ്ട് 
പ്രവത്തിച്ചതു ? ടീമാ കബലംകൊണ്ടക്ലേ നാം 

ജീവിക്കുന്നതു” ₹? ഇവന് ഇല്ലായിരുമന്നെങ്കില് നാം അര 

ക്രില്ലത്തില് തന്നെ നശിക്കുമായിരുന്. ഇനി കൌരവ 
ന്മാരെ ജയിക്കുന്നതിന് ഇവനല്ലാതെ നമുക്ക് ആരാണ് 
കരു ആലാബം. ഇവനെ രാക്ഷസന് കൊന്നാല് പിടന്ന 

നമ്മുട കഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് -അമ്മ ആലോചി 

കില്ലല്ലോ., 
ന്തി ഉണ്ണി, നീ ഇങ്ങനെ പറയുമെന്നു ഞ്ഞ 

ത്വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പൂ രുവംശരാജാക്കന്മാരുടെ ' ജീപിതം 
തൃത്തത്രാണമാണെന്നു നി ഓക്കണം. ഭീമന്െറ അത്ഭുത 
ക്വരാക്രമങ്ങറം പലതും നാം, കണ്ടറിഞ്ഞിടടണ്ടല്ലോ. 

അഥവാ ഒരു ബക൭നെ വധിക്കാ൯ ശക്തനക്കെങ്കില് 

ഭിഷ്ടര്, ദ്രോണര് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാല്ടെ സാഫായ്ക്യ 
കുള കാരവന്മാരെ അവ൯ ജയിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ 

വിശ്വസിക്കും 3 

അബദ്ധമാണ് താ൯ പ്പറഞ്ഞുപോയതെന്നു 

ആധിഷ്ഠിര൯ സമ്മതിച്ച. ബ്രാരമണനും ഭായ്യ്യയും കൂടി 



നന്ന് 
ച ' 

1. കുന്തിയുടെ ത്യാഠാബൂങ്ധിം ) ൨൫ 
ഏത്ത 

ചോവ കറിക 0 , ഒരുക്കി വണ്ടിയില് കയററി. മാതാ 

പിശൊയും സോദരന്മാരുടെയും അനുമതി വാങ്ങി 

ീമു൯ വണ്ടിയല് കയറി യാത്രയായി. ഏകചക്ര 

യില്നിന്നു കുറേ ദൂരം ചന്നപ്പോഠം വണ്ടി] ഒരു മഫാ 

ന ഷ്്ക് ഹു 
യു 

ടു 

ന 
[ ി 



ആ തനന അറ്റ്; അഞ്ചംം൦..ാഠപുസ്ലകം 4 

ഴ് 

വന്ത്തിന്െറ സമീപത്ത് എത്തി.  . ആ വനമായിരുന്നു: 
ബകനെറ വറസസ്ഥലം. അവിടെ എത്തിയപ്പ്ോഴ്ചേയുക. 
ഭിമന് വണ്ടിയില് വച്ചിരുന്ന ചോവും കറികളും സാവ 
ധാനമായി കഴപ്പ് ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങി, "ഇതു കണ്ടു: 
കോപ്പാന്ധനായി ബക൯ പാഞ്ഞെത്തി. ഭീമന് ട്ടാ 
ക്മാരതെ ഭക്ഷണം തുടന്നു. “ഏടാ, മാനുഷാധമാ! തിന്ന 

തിന്ന്. ആ ത്തഫാരം മുഴുവന് തിന്നാലും എനിക്കു ന 
മില്ല. നിന്നെത്തമന്നയല്ലേ ഞാന് ഒടപില് ഷിക 
പോകുന്നതു് ” എന്നായി ബകന്. അതു മുഴചന് ഭക്ഷണം. 
കഴിച്ചശേഷം ഭീമ൯ ബകനോട് മല്പിടാ൯ അടുത്തു. 
മുഷ്ടികറം ചുരുട്ടി ഇടിച്ചും വൃക്ഷങ്ങറം പറിച്ച് അടിച്ചും 
അവര് തമ്മില് പ്രചണ്ഡമായ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. ഒ$. 
ഖില് ഭീമ്൯ ബകനെ കാലും തലയും ക്രട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏല്ല 
ഞെരിച്ച് തം 

ടു 

ബകനെ കൊന്ന വര്ത്തമാനം അറിഞ്ഞുപ്പ്യോറം: 
ഏകചക്രാനിലാസികറം ആബാലവൃദ്ധം ൭ വനത്തില് 
ഓടിയെത്തി. രാക്ഷസപിഡയില്നിന്നു തങ്ങളെ മോചി 
പ്പിച്ച മഹാരെറ ചൂറവം അവര് തആനന്മധ്ൃത്തം ചെയ്തു. 
ആഘോഷയയര്വം അദ്ദേഹത്തെ ഏകചക്രയില് കൊണ്ടു 
വന്ന സത് കരിച്ചു. പരദ്ദഃഖ്ഖത്തില് ഉക്ളഴ്സിഞ്ഞു മകനെ 
ബലി കഴിക്കുവാന് സന്നദ്ധായായ കുന്തീദേവിയെ ഏക, 

ചക്രയിലെ ജനങ്ങറം പചെററമ്മയ്യെപ്പോലെ വാഴ്ച്ത്തി. 



കൃത്യാക്ൃത്ച വിവേചനം. ൨൯ 

ഏഅരവരുടെ അമ്ധ്യാദ്ദശമായ ബഹുമാനത്തിനും സ്റ്റേഫത്തി 
നം പ്രാതൃമായി കുറേ ദിവസംകൂടി വേഷപ്പച്ഛൂന്നരായി 

കുന്തിയും പുത്രമ്മാരും ആ ഗ്രാമത്തിരത്തന്നെ കഴിച്ച 

കരട്ടി, 

പാഠം ന്ന. 

.  കൃത്യാകൃത്യവിവേചനം.: 
ഏക്കേമ്ചോളൊരുത്തരെക്കൊണ്ടുപകാരമിജ്ലേ_ 
₹ അാക്കുമേ വരികയില്ലെന്നതുമുണത്തിക്കാം. 
“ച്ല്പകറം കൊണ്ടുപകാരമുണ്ടാകും തന്െറ 
ത്വല്ലകഠം തേപ്പാ൯ കൊള്ളാം ചൈക്കളെത്തിററാന് 
ല് [കൊള്ളരാം. 

മല്ലേ കണ്ണുട്ങളിലിട്ടുടന് ചെവുകിയാല് 
 “മതല്പു സരഖ്യയമുണ്ടാകിലാവിധത്തിനും. കൊള്ളാം. 
കാത കരം കറ്റ്തും മുക്കുമുള്ളരൊരു ജന്തുക്കളാ.- 
“ലേകനെമിലും കാത്തമില്ലാതെ ഭപിക്കുമോ ? മു 

'സാരനാം പുരുഷനെപ്പാരമിട്ടിടി ച്ചാലും 
സാരശക്തിയെ തൃജിച്ചിടുമാറില്ല തനം. 
_തീയെരിയുന്ന കൊള്ളി കിഴാക്കിപ്പിടിച്ചാലും 
തീയുടെ ജ്വ്വാല മേല്ലോട്ടപ്ലാതെ ജ്വലിക്കുമോ $ ൧ ൨. 
'ജീവജന്തുക്കുളെല്ലാമൊന്നുപോലെന്നുള്ലെ രു 
ഭാവവും ഭവാന്മാക്ു ചേര്ച്ചയില്ലറിഞ്ഞാലും 



൩൦ അഞ്ചാംലോഠപുസ്തുകം 
ഷ് 

്തങ്ങഠാക്കു മറവള്ളലോരില് ഭേദമുണ്ടെന്നുള്ള തും 

സംഗതി വരും ദിക്കില് കാണിക്കും സമത്ഥന്മാർ. ൧൬. 

ലിത്തുകളെല്ലാം ക്രടിക്കലറ്ര വിതച്ചാലു- 

മുത്തമന് കിളക്കുമ്പോറം തന്മഹത്വത്തെക്കാട്ടം. 

ഉ ത്തമസ്ഥലങ്ങളില് ശ്രീകായ്യം വിചാരിപ്പാ- 

ന്ത്തമന്മാരാം കാര്യക്കാറരെകല്പിക്കേണം.. ്ച്ഥ: 

ംജംണം കുരങ്ളളത, കുണ്ഡലം കണ്ണങ്ങളില്, 

കാഞ്ചികഠം കടിതര്ട., ഹാരങ്ങറം വക്ഷഃസ്ഥലേ 

ഇങ്ങനെ തങഞ്ങറാക്കുള്ള. ഭൂഷണസ്ഥലങ്ങളില് 

ഭംഗിയില് ചേത്തെങ്കിലേ ഭൂഷണം ശോഭിച്ചീട്ടു. ൨൫ 
ും 

കണ്ഠത്ത ലരഞ്ഞാണ്ടം, കങ്കണം കറ്ട്റങ്ങളില്_ 

ക്കൊണ്ടുപോയ് കെട്ടിത്തൂക്കികക്കാണ്ടങ്ങു പുറപ്പേട്ടാല് 

കണ്ടവര് കുരംകൊട്ടികക്കെദ്നടുടന് ചിഭിച്ചീടം 

തണ്ടുരുപ്പിതയന്നൊരു നാമവും ലഭിച്ചിടും. ൨ഖ്ൃ 
ഷി 

മെച്ചുമേ സുവജ്ണ്ണുത്ത'ല് ചേക്കേണ്ടും മഹാരത്നം 

പിച്ചുളപ്പുതക്കത്തില് ചേക്കുന്ന പുരുഷനെ 
സജ്ജനം ത്അല്ല ദുര്മനങ്ങളും കൂടെ 

ക് ടു തത്സമ്വക്കം വര്ജജിക്കുമെല്ലാവരു ൨൨. 

ബുദ്ധിയും ചിപേകവും വം പ്രഭക്കളില് 

സകരിയുമുള്ള ഭൂത്യ൯ സ്വാമിയെ നികത്തീടം.. 



കൃത്യക്ൃത്യവിവേചനം, ൩൧ 

ശരവും കുതിരയും ശാസ്ത്രവും വിണ വാണി 
ക്ലത്രവും നരന്മാരും നാരിയുമിവയെട്ടും ന്മ. 

സജ്ജനര്്തോട ചേന്നാലെതൃയും പ്രകാശിക്കും 
ഒുജ്ജനത്തോടു ചേന്നാലേററവുമിളപ്പെടും. 
അഭ്യാസമുള്ള വിര൯ വാളെ ടുത്തിളക്കുമ്പോഠം 
സഭൃന്മാരതു കണ്ടു കൊണ്ടാടി സ്തൂതിച്ചീടും. രി൭ 

0) അഭ്യഗ്ര൯ മഹാഭോഷനു വാളെടുക്കുന്ന കണ്ടാര 

അപ്പ്യൊട്ദേയ്യെല്പാവരും വാളെടുക്കയേയുള്ളു. 

അശ്വപപ്പ്യോര ഗ്രഫിച്ചവരശ്വത്തിലേറിക്കണ്ടാല് 

വിശ്വവാസികളെല്ലാം ലിസ്കയിച്ചീടും ടൂഡ്ഥം. ഒര് 
ക് 

അല്ലാത്ത മൂഡന് ചെെന്നങ്ങശ്വത്തിലേവുനേരം 
ലല്ലാതെ പിഴുച്ചൂഭപാമെല്ലാരും ഫസിച്ചിടും; 
ഇങ്ങനെതന്നെ പിന്നെച്ചൊന്നതു നാലും, രണ്ടും 

ഭംഗിക്കമദംഗിക്കും പാതൂടഭഭടമ മൂലം. മിവ 

ടുജ്ജനങ്ങറം ഒർ ബ്ലൂ, സത് കാരം ചെയ്യ്കിലും 
സജജനസ്വഭാവമുണ്ടാ കയില്ലറിഞ്ഞാലും 

എഐള്സുതേയ്ക്ിച്ചു പിടിച്ചഴിഞ്ഞു ദണ്ഡിച്ചാലും 
പൊണ്ണുനാം ശ്വാവിത൯റ വാല് വളഞ്ഞേ നില്ല 

[ട്ടഡാട., ൫൨. 

മുഷ്ടരാം ഖലന്മാരെ സ്തൃതിച്ച നന്നാക്കുവാ- 
. നൊട്ടുമേയെളു തള നല്ലൊരു വിദ്വാന്മക്കും 

എപ്പോഴുചമമൃുതുകൊണ്ടാകടവ നനച്ചാലും 
സല്ഫലം പുറപ്പെടിച്ചീടുമോ വിഷദ്രമം 3 ൭൫൬ 



൩൨. അഞ്ചാം പാഠപുസ്ലകം 

പപഞ്ചസാരയും തേനും ചേര്ത്തങ്ങു കഴച്പിട്ട 

'കഞ്ചന കാലം പ്വരിപാലിച്ചു കളിപ്പിച്ച് 
ഹപ്പ്യൊഴും ക്ഷിരം കൊണ്ടു നനച്ചു വളത്താലും, 
വേപ്പിന്െറ കയ് പു ശമിച്ച്ടമോ റം! റു ൬൦. 

തങ്ങടെ യജമാനാനാപത്തു വരാതെക_  ്ടങ്ങനെ രക്ഷിക്കേണമന്നുള്ള. കൂറ൨കാര൯ 

ഇങ്ങോട്ടു ചോദിച്ചീലെന്നാകിലും ശുഭാശുഭം 
അങ്ങോട്ട പരഞ്ഞിയിക്കേണം ക്രട്രെക്കൂടെ. നമ് 

ത്ാജ്യനാമ, വനെമ്മിലായവന് ചോദിച്ചാലും 
യോജുമ്രായതു പറഞ്ഞീടരുതെന്നു ശാസ്രും. ൬൬ 

[പഞ്ചതന്ത്രം] 

പ്പാഠം ) ൭. 

പദാത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥാത്രയം. 
ലോകത്തിലുള്ള പദാത്ഥങ്ങഥം അധികവും ഘന 

'ങ്ങളായോ, ട്രവങ്ങളായോ.ം വാതകങ്ങളായോ ഇരിക്കുന്നു. 

കല്ല്, തടി, ലോഹം ഇവപോലുളള. പദാത്ഥങ്ങറം 
ഘനങ്ങളു.ം, വെള്ളം, പാരു, എണ്ണ മുതലായവ ദ്രവങ്ങളു.ം 

ആകുന്നു. വായു, ആധി! ഇങ്ങനെയുള്ള, പരദാത്ഥങ്ങ 

മെയാണ്” വാതകങ്ങം എന്നു പറയുന്നതു്. ഘനങ്ങ 

ടെയും ദരവങ്ങളു ടെയും മദ്റ്യാവസ്ഥയില് മെഴ്ചക്*, വെണ്ണ 

മുതലായി ചുരുക്കം ചില ചപദാത്ഥങ്ങറം ഉണ്ടു്. എങ്കിലും 

അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാകയാല് അവയെപ്പററി 

ഇവിടെ പ്രതിപാ ടീക്കുന്നി ല്ല. 

4 



ന പാ്മാങ്ങളുടെ അവസ്ഥാത്രയം. ൩൩ 

ഘനം; ദ്രവം, വാതകം ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്ൃത്വാസം 

എന്തര്? ഒരു കഷണം ലോഹത്തെയോ, പ 

അതുന്തം നേര്ത്ത ധൂളികളായു പൊടിക്കാന് കഴിയും. 

ഈ ധുളികളെ ആകാശത്തില് പറപ്പിച്ചുകളഞ്ഞാല് 

അവ അദ്ൃശ്യമായിത്ത രുന്ന. ' പായുമണ്ഡലത്തില് ഒട്ട 

ല്ായിടത്തും ഇങാനെയുക്ളു. പൊടികറം പ്യപിച്ച കിട 
ക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടായ മുറിയില് മേല് പ്പരയിലോ, ഭിത്തി 

യിലോ ഉമ്ള ചെറിയ രസ്രത്തില്ക്രടടടി ചാലപ്പ്യോഠം 

 ആടിത്ൃരശ്മീകറം കടക്കുന്നതു നിങ്ങഠം കണ്ടിരിക്കാം. ഈ 
| രശ്ലികളുടെ പ്രകാശത്തില് അനേകസഫസ്രം ധൂളികറം 

റ  തത്തിക്കളിക്കുന്നതു കാണാം. മുറിക്കകത്ത്” ഇങ്ങനെയു. 

ധൂട്ികാം ധാരളം ഉണ്ടു. സുയ്യപ്രകാശം തട്ടമ്വോം 
രാത്രമേ അവ നമ്മുടെ ദൃഷ്ണിയില് ക. 

റി. മേല്പ്പറഞ്ഞ ധൂളികളില് ഒന്നിനെ അസാഖ്യം 
ഭാഗങ്ങളായി വിട 41൧0ല് കിട്ടുന്ന അംശങ്ങളെ അണ്ട, 
ക്കം എന്നു പറയാം. സകല പം ഇങ്ങനെ 
യ്യുക അഞുക്കറം ഒരുമിച്ച ചന്ന ഉ,ണ്ടായിട്ടുള്ള വയാണ്” 

ഈ അണുക്കളുടെ അദഘ്യാസ്പബന്ധത്തിനെറ ദ്ൂഡ്ധതഴെ 
അനുസരിച്ചു പദാരത്ഥങ്ങഠം ഘനങ്ങളായോ, ദ്രവങ്ങ 
യോ, വാതകങ്ങളായോ  ഇരിക്കിന്നു. അണുക്കളുടെ 
ചേര്ച്ച അത്യന്തം ദ്ൃഡ്ഥമായിട്ടുള്ളു പദാത്ഥങ്ങറം ഘന 
ങളും ശിഥിലങ്ങളായുള്ള വ ദ്രവങ്ങളും, അതിലും അയ 

വ വാതകങ്ങളു മാകുന്നു. 

അണുക്കളുടെ സംസക്തിയുടെ ദാര്ഡ്യം നിമിത്ത 
മണ ഒരു മരക്കഷണത്തില്നിന്നും ഒരു ഭാഗം വേര് 

ഴ് 



സ്വ” അംപഠാചപസ്രം 1) ഴ് ൽ, 

പെടുത്തണമെ്പില് വ്വേട്ടി മുരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു് ലവ 
ത്തില് അനുക്കളൂടെ സംസക്തി ശിഥിലമായിരിക്കുന്ന 
തിനാല് അതില്നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വേര്പ്പെടുത്തി എടു 
ക്കാന് എളുപ്പമുണ്ട്. ൪ ഗടങ്ങള്ി വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന 
ച്പാത്ൂത്തില് നിന്നു നാഴി വെള്ളം മറെറാരു പാത്രത്തില് 
കഴിക്കുന്നതിനു പ്രയാസം ഇല്ല. വാതകത്തിന്െറ അണ്മ 
ക്കഠംക്കു തമ്മില് ഇത്ര തന്നെ സംസക്തിയില്ല. ആതിനെ 
പ. സ്ൃഷ്ടമായ। മേല് പിപരിക്കുന്നരാഞ്ട്.. 

അണുക്കളുടെ സംസക്തിയില ഭേദത്തെ ആസ്റഭ 
മാക്കി ഘനങ്ങറംക്കും ദ്രവങ്ങഥംക്കും വാതകങ്ങഠംക്കും 
തമ്മിലുള്ള. വൃത്യഠാസം സ്തഷ്ടമാണു്. ഘനങ്ങളടെ 

' രൂപവും പരിണാഫവും. നിയതമായിരിക്കുന്നു. ദ്രവങ്ങ 
രംക്കു നിയതമായ പരിണാഫമുണ്ടെമ്കിലും അവയുടെ 
രൂപം നിയതമായിരിക്കുന്നില്ല. വാതകങ്ങറുംക്ട നിയത 
മായ പരിണാഘാമാകട്ടെ രൂപമാകട്ടെ . ഇല്ല. ഇതിനെ 
താത് പയ്കം മനസ്സിലാക്കാന് പരിണാഹം എന്താണെന്നു 
അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പടാത്ഥങ്ങറംക്കും നീളം, 
വീതി, വണ്ണം ഇഒലനെ മുന്ന് . അളവുകം ഉണ്ടു്. ഇയ 
അളവുകളുടെ പരസ്പരഗുണത്തിനെറ ഫലത്തെയാണ്ട, 

പരിണാഘമെന്നു പറയു; നത്തു, ഇരുപത് അംഗുലം 
വും പന്ത്രണ്ട് അംഗുലം വിതിയും, രണ്ടു് അംഗുലം 

വ്ൃണ്ണവും തൂൂള.ഒരു പലകയുടെ പരിണ്ഠാഫം ൨9: ൧൨. 
4 ൨ടര്വ൮൮ുഠ ഘനാംഗുലം ആക്ന്നു. അതായതു് 

അങ്ങനെയുള്ള. ഒരു പലക വയ്യന്നതിനു ൪൮൦ ഘനാം 
ഗുലം സ്ഥലം വേണ്ടിവരുന്ന. അതിനാല് ഒരു പദാര്ത്ഥ 
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ഷം പ്രരിണാഹാ എന്നുതു ത്ത പദാത്വാത്തി൯് 

രിക്കാന് പേണ്ടിലരുന്ന സ്ഥഖത്തിവെറ ക 

ണാന്ന പാഠയാം., നമ്മുടെ നാട്ടില് ധാന്മയങ്ങളും ഷ്ലീണ്ണ്ണ 

ളും തുക്കിയപ്പം അളന്നാണഃല്ലാ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യു 
നത്ത്. ജഇപ്പ്യോഠം പ്രമാണമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 

ക്കാര് പറയുടെ തകൂളുവു ൮൧0൦ ഘ്വനാംഗുലം 

തൂകുന്നു. അതായതു ൮൭ 0 ഘനമാംഗുലം സ്ഥലത്തു 

ിരഞ്ഞിരികകനന നെല; പി മുതവായവയെ ഒരു.പര 

ി . 

പാര്ത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥാ ത്ൂയം. ൩.൭ 

'ഘനവസ്ത്ുക്കളുടെ രൂപവും പരിണാഫവും നിയത, 

മനം പറഞ്ഞല്ലോ. , ഘനപദാത്ഥത്തിനെറ 
പിമോ പരിണാഫമോ സ്വയം ഭേദപ്പെടന്നില്ല. 
ത്തിനെറ രൂപമോ പരിണാഹമോ. ഭേ ഭദപ്പെടുത്തണമെ , 
റില് ബലം പ്രയോഗിച്ച ക തുടയ്യച്ഛകയോ, മുറിക്കുകയോ 
യ്യ്യണം. എന്നാല് ദ്ൂവങ്ങളുടെ പരിനോഹം നിയത 
ല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. ദ്രവങ്ങദ്ളെ ” ഏതു പാത്രത്തില്. 
കന്നാലം അവ,ആ പാത്രത്തിനെറ രൂപം കെയ. ര് 

0 മാളളുന്നു. കുടത്തില് ഒഴി ച്ചു വച്ചാല് വെള്ളത്തിനു കട 
ത]നെറയും, കൂരുളിയില് ഒഴിച്ചാല് ഉ രളിയുട്ടെയും, 
ഒ്ടുവളഞ്ഞ ഒരു കുഴുലില്ഒഴി ല്വാല് ആ കുഴുലിനെറയും 



അനു  അഞ്ചാംപാഠപുസ്ലകം ) 

രൂപം സിദ്ധിക്കുന്ന. ഇപ്രകാരം ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ 
രൂപത്തില് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദ്രവങ്ങറാക്കു “ നിയ 

മായ രൂപം ഇല്ലെന്ന പഠയുന്നതു് .  ദ്രവങ്ങളടെ പര്, 
ണാഹത്തെ ഇതുപോലെ ഭേപ്പെടുത്താന് സാധിക്കുന്ന 

തല്ല. പാത്രത്ത്ന്െറ ആകൃതി എന്തായിരുന്നാലംഇ 
ങ്ങി വെള്ളറ അതില് കൊള്ള ണമെങ്കില് ,മുന്പറ 

കണക്കി പ്രകാരം വൃ 0 ൧ന൬്ാഗുലം സ്ഥ 'റ അതി 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. മര്ദ്ദനത്താലോ. മറേറാ' വെള്ള 
ത്തിനറെറ പുരിണാഘത്തെ കുറയ്യാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. 

ഇതത്രേ ദ്രവങ്ങഠംക്കു നിയതമായ പരിണാഹം ണ്ടെ 

പറയുന്നതിന്െറ അത്ഥം. 



പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ അ വസ്ഥാത്രയം, ൫അആ.9൭ 

വാതകങ്ങഠക്കു നിയ തമായ രൂചമാകട്ടെ, നിയത 

മായ പരിണാഫമാകട്ടെ ഇല്ല വായു നിത്ൃപരിചയ 

ത്തില്പ്പെട്ട ഒരു വാതകമാകുന്നു. വായുവിനെ തന്നെ 

“വാതകങ്ങളുടെ മാതൃകയായി ഗ്രഹിക്കാം. ശൂന്യമായി 
നമുക്കു തോന്നുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വാതകം 

്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നു 
ന്നപാത്രങ്ങളില് വായുവിയെറ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടു. രവ 

ങ്ങളുടെ കായ്തുത്തില് പറഞ്ഞതൃപോലെ ആധാരഭൂതമായ 

പത്രത്തിന്െറ രൂപം വഹിക്കുന്നതിനാല് വയയുവിനും 

ഭിയതമായ രൂപം ഇല്ല. വായുവിനു നിയതമായ പ്പരി 

“ണാഫവുമില്ലെന്നു് ഒരു പരിക്ഷണംകൊണ്ടു തെളിയിക്കാം. 
ഒരു സ്റ്റികടംബ് ഉര് എടുത്തു” അതിന്റ അകത്ത് അടി 
ഡില് ഒരു ചെറിയ കടലാസുതുണ്ട് ഒട്ടിക്കുക. ഈ 
ട്രംബ് റില് വായു ഉണ്ടെന്നു ങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ. 
അനന്തരം വെള്ളം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തില് ടബ് ളർ 
രൂക്കായി കമഴ ത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു താഴത്തുകം ടംബ് കൂ 
റിനെറ ഏകദേശം പാതിവരെയും ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന 
കതിന ഒട്ടം ച നബ്ിറ്റികതി്. അതു - കഴി 
“ഞ്ഞാല് ടബ് ഉര് താഴ് ത്തുന്നതിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന 
ശക്തിയെ മറെറാരു ശക്തി തടയുന്നതുപോലെ തോന്നി 
ത്തുടങ്ങും. എങ്കിലും അല്ലം ബലം പ്രയോഗിച്ചാല് 

. ടംബ് ര മുഴുവന് വെള്ളത്തിനടിയില് മുക്കാം. അങ്ങനെ 
മുക്കിയതിന്െറ ശേഷം രൂക്കായി പിടിച്ചകൊണ്ടുതന്നെ 
ട്രബ്ല്ല൪ വെള്ളത്തില്നിന്നു പുറത്തെടുത്ത , നോക. 
അതിന്െറ ഉ മകളില് മുകഠംഭാധത്തു ഒടിച്ചിരുന്ന കടു 
ലാസുതുണ്ട് ന്നഞ്ഞിരിക്കയില്ല. ഇതില്നിന്ന് എന്തു 

് 
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.ഉഹിക്കാം$ ടബ് ഉര് വെള്ളത്തില് താഴ് ത്തിയപ്പേ; 

അതിനകത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന വായു മേല്പ്പോട ഒതു 

കയും ടംബ് ഉ ൪മുഴുവ൯ പെള്ളത്തിനടിയില് ആയപ്പ്യോ 
വായ ചുരുങ്ങി ട്ംബ ഉറിനെറ മുകഠംഭാഗത്തു തിങ്ങ 
 ഭട്ടൈകയും ചെയ്തു. അതിനാല് ജലത്തിന് ആ ഭാഗഒ 
ആക്രമിക്കാന് കഴികയില്ല. ഈ പരിണാഫസങ്കേചഒ 

വായ തടതഞ്ഞതിനാലാണ്ട് ടംബ് ഉറിനെറ പകുതിക്കുമേല് 
ഭാഗം ചെള്ളത്തിനടിയില് താഴ്ത്താന് ' സ്വല്ലം ' ശ്രമം 
വേണ്ടിപന്നത്ൂ ടബ ൪ മമ്പിലത്തേപ്പോലെ ഒരിക്കല് 

കരടി വെള്ളത്തില് താഴ് ത്തിയതിന്ശേഷം അതിസെ 
കുറച്ച് ഒന്നു. ചരിക്കുക. അപ്പോം അതിന്െറ വായ്ക്ൂല് 

ക്രടി കുമളകളായി വായു വെളിയില് നി൪ഗ്ശുമിക്കയും 

ടബ് ഉറിനറെറ ഉള്ള ല് മുകഠംഭാഗത്തു ജലാ പ്രവേശ 

ക്കയും ലെയ്ര്ുന്നു. ടംബ കൂ വെള്ളത്തില്നിന്ന് എടുത്ത 

നോക്കുന്മോഠം കട്ലാസുതുണ്ട നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുതന്നെ 
ഇതിനു തെളവു. ടംബ ളറ ല് നിറഞ്ഞു നിന്ന വായു 

വിനെറ പരിണാഥം നാം പ്രയോഗ ച്ചബലംനിമിത്തം 
ലുരുങ്ങിയതാണ് ഈ പരിക്ഷണത്തില് കണ്ടതു് . ഇങ്ങനെ; 

ചുരുങ്ങുകയും വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യന്നതുകൊണ്ടാണ് 
പായുലിനു നിയതമായ പരിണാഘം ഇല്ലെന്നു പറ 
ഞ്ഞതു് . 4 

ഘനം, ദ്രവം, വാതകം ഇങ്ങനെ മുന്നു മാതിരപദഃ 

ത്ഥക്ങറം ഉള്ള തുപ്പോലെ ഒരേ പദാത്ഥത്തി൯ തന്നെ 

ഇയ മൂന്നു അവസ്ഥഥാഭേടങ്ങളും തുണ്ടാകയും ചെയും. ഥു 

വര്ദ്ധിക്കുമ്പോഠറം ഘനങ്ങ€ം ദ്രവങ്ങളായും വാതകങ്ങ 

യും തീരുന്നു. അതുപോലെ വാതകള്മറം കുട കറ 
ആത്ത 



ര് പ ഓാര്ത്ഥങ്ങളടെ അവഗണ്ഥാത്രയം. ൩൯ 

ഷ്വോം ദ്രവങ്ങളായു൦ ഒട്ടവില് ഘനങ്ങളായും; പരിണമി 

ക്കുന്ന. ഒരേ ചദാത്ഥത്തിന്- ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന 
റ ലി 

ഭേദങ്ങളെ കാണിക്കാന് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം ജലം 

നി ഹ 

തന്നെ. ജലം ചുടുകൊണ്ടു വാതകരൂപത്തിലുള്ള ആവി! 
യായും തണുപ്പുകൊണ്ടു  ഘനരൂപത്തിലുള്ള. മഞ്ഞുകട് 

യായുംതീരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, മഞ്ഞുകട്ടിക്ക് ചുടുപിടി 

ച്ചാല് അതു ആള്യം വെള്ളമായും, പിന്നീട് , ആവി 

യായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതുപോലെ, പി തന്നു 

ത്താല് രാത് ആട്യം വെള്ള.മായും, അനന്തരം മഞ്ഞുകട്ട 
യോയും പരിണമിക്കുന്ന. ഗന്ധകം, ഈയം, ചെമ്പു" 

മുതലായവ ഉരുക്കുമ്പോഴം ദ്രവരൂപമായിത്തിരുന്നതു 

ന്ദിങ്ങറം കണ്ടിരിക്കാം. വളരെ ചുട് പിടിപ്പിച്ചാല് ഈ 
ദ്രവത്തെ വാതകാവസ്ഥയില് ആക്കുവാനും കഴിയുന്ന 

, താണു . അഗിപരവതത്തിന്െറ ഗര്ഭത്തിലുള്ള അതുൃഗ്ര 

മായ ചൂടട്നിമിത്തം പാറയും മണ്ണും ധാതുക്കളും മറരം 
ഉരുകി ഭ്രവമായും വാതകമായും ഉദ് ഗമിക്കാറണ്ട് . 

ഭ് 

വാതകങ്ങളെ. ദ്രവമാക്കുന്നതിനും ഘനുമാക്കുന്ന 
തിനും തണ്ട്പു മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല. വാതകങ്ങളുടെ 
അഞുക്കറം തമ്മില് അശേഷം ചേച്ചുയില്ലാതെ അന്ല്യോ 
സ്ലം വിട്ടുപിരിയാ൯ ശ്രുമിച്ചകൊണ്ടിര ക്കുന്നു. അണു 
ഒറൊക്കു ചേ. ഉണ്ടാകാതെ അവയെ ' ദ്രവങ്ങളായോ 
ഘനങ്ങളായോ മാററാ൯ സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ ചേച്ച 
ഉണ്ടാക്കുന്നിനു വാതകങ്ങളെ ബലമായ മര്ദ്ദനത്തിന്മ് 
അധിീനമാക്കി വയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” അതായതു മര്ദ്ദന 
ത്തിന്െറ ശക്ത യാല് വാതകത്തിനെറ അണുക്കളെകഴി 



ഗ് യ $ - ) 

൭൭ അഞ്ചാംപാറപൂസ്തകം 
യുന്നതര ഞെരുക്കിച്ചേതുതുകൊണ്ടു വേണ്ടപോലെ തർ 
പ്പിച്ചാല് അവയ ക്രമേണ ദ്രവരൂപവും ഘനരൂപവും 
സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഉപായത്താല് വായുവിന്നെയും മ൨൨ 
വാതകങ്ങളെയും ഘനങ്ങളായോ ദ്രവങ്ങളായോ രൂപാ 
ന്തരപ്പെടുത്താന് സാധിക്കുന്നതാണു ് 

ചാഠഠ ൮. 

കാള യമര്ദ്നം. 
 ഉരഗാധിപനായ കാളിയന്െറ 
ഗരളംകൊണ്ടതിരൂക്ഷമഗ്നിതുല്യം 

കരു ദിക്കിലഹോ! കളിന്ദകമ്്യാ_ 

ജലമെന്നു ളള തറിഞ്ഞു തത ചെന്നാന്. ൧ 

പശ്രഗോപ്പകലം ജലം കടി വ 

ഭശതാപേനു തടേ മരിച്ചവിണു പി 

മധുവൈരി തദാ കടാക്ഷമാകും 

സുധകൊണ്ടമ്പൊഴ ജീവയാഞ്ചകുറുര. പ്: 

ബചാപക്ഷികളംട്വരേ പറക്ക. 

ന്നളവില് പക്ഷമുടന് കരിഒ്രുവിണു 
,മഫിഷങ്ങഥം ഗജങ്ങളെന്നുവേണ്ടാ | 

ഖെഹുധാ വാരി കടിച്ചപായമായി. ൩ 
ക 
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കാളിയമര്ദ്ദനം 
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അഞ്ചാംപ റുസ്തം 

അതിസങ്കടമാഗ്തു കണ്ടനേരം 

മത്രപ്പ ത്മേ കനിവുള്ള. വാസുദേവന് 

അധ് രഹ) തടാ കടമ്പൃതന്മേ- 

ല്ധ് ികപ്രാഭവമോട തത്ര നിന്നാ൯. 

ഗരളാഗ്നിബലാല്ക്കരിത്ഞെ വൃക്ഷം 

തരസാ പൂത്തുതഴുച്ചു ദൂഘ്യമായി 

യ മുനാസലിലേ.കുതിച്ചചാടി।, 

കമലാവല്ലുഭനുല്പസത് പ്രമോദം. 

ത്ത തിരമാലകളില്ക്കുളിച്ചുമന്ദം 

പിളയാടീടിനുകൃക്സുനെപ് ഫണീറ്ര൯ 

 ഉരുകോപമണഞ്ഞു ചുററി മുറവാ 

'പരിദംശിച്ചിതു ന 

പുളിനേ മരുവുന്ന ഥോപ്പൃന്ം 

നള നാക്ഷനെറ ശാവി ശേഷദമവ 

അവലോക്യു വഷാദരോഷമോടേ 

വിലശഭാവമ്യന്നു നിന്നുഴന്നു. 

അതശ്രുഭം ബത: കണ്ടു യോന 

പശുപന്മാരുമശേഷനാരിമാരും 

ബേലഭര്രനമാശൃു തത്ത .വന്നാ. 

യ്യ ന് ന്നുചൊന്നാര്. 
റ 

ഥണിബന്ധമഗ് ച്ച വാസുദേവന് 

പണ്ടിശ്രടാതെ കരേറി തിരഭാഗേ 

ഫണിത൯ ഫണചക്രമറിനിന്ന- 

ങ്ജണി ഗൃത്തത്ര0ം തുടങ്ങി ഭംഗിയോടെ. 



ച 

കാളിയമര്ദ്ദനം. 

ത്മളയും വളയും കിലുങ്ങമാറ- 

ങ്ങിളകീടും. പദപാണി താളമേളം 
ലളിതം നാടനം മനോഭിരാമം പ 
കളസംഗീതകമംഗളം വിളങ്ങി. ി ൧൭ 

വിറകൊണ്ടിതു കൊണ്ടല്ലേണിഭാഗേ 
വു നിറകൊണ്ടീടിന കേകിപിഞ്ുരജാലം ല് 

നിറമേറിന പിതമാം ദുക്രലം 
നിതരാമങ്ങ് ഉ കുന്ന നിമ്മലാഭം,. ൧൧ 

' അഴകേരിന ചാരനാദമോട്._ 
ക്കഴല്യം പാണിതലേന വക്രതൃപത്മേ 
മധുരാധരസിമ്ശമ। ചേര്ത്തുചേത്ത.. 
അധികാഠാനുമമന്ദഗീതുഘോഷം. ൧൨ 

നാം പ്രോസി ദേവവ്ൃന്ദം 
പടുഗാനസ്തുതിഘോഷപോഷമോടേ 
തുടതാളമിടക്കയും മുഴക്കീ 
 നടഭക്തിപ്രവണം വണങ്ങിനിന്നു. ചാ൩. 

സരസാമിതരാഗയോഗമോടേ 
സുരനാരിജനന്രത്തവും തുടങ്ങി 
ഉരഗവ്രഭ കാളിയന് മയങ്ങ 
ഗൂരുഭാരേണ ഫണങ്ങളും വണങ്ങി . ൧ ര് 

ഫണിനായകളായ്ക്യമാരശേഷം 
പ്രണിപാതേന മുഹുര്മ്മുഹുഃ സ്തൃതിച്ച 
പ്രണവാഭികവേദസാരലാഷ്ചം 

, ജണമാക൪ണ്ട) തെളിഞ്ഞു വാസുദേവന്. ൧൪ 
ി 



അഞ്ചാംപാഠപുസ്സ്കം 

അഥ സപ്ല്ൂശിരസ്തില്നിന്നിറങ്ങി' 
പ്രഥിതപ്രിതിരസേന ഗോപ ലാല൯ 

ഉരഗദധിപനെക്കരേണ തൊട്ട 

അങരുംംചെയ്താനരുണാംബുജായതാക്ഷ൯ ൧൬ 

അയി! നാഗപ്പതേ! നിനക്കു നിത്യം 

മയി വിശ്വംസമഭംഗമായ് വരേണ; 

യമുനാസലിലം വെടിഞ്ഞു വേഗാല് 

ഗമനാ ചെയ്തു ഭവാന് കുട്ടംബമോടെ. ൧൭ 

രമണ്ിയതമം സമുദ്രമഭ്ധ്യേ 

രമണം നാമ വിശാലദ്േേശമുണ്ട് . 

അവിടേയും ഗമിക്ക, കാളിയാ! നീ. 

യവിടെബ് ഭൂരിസുഖം ഭവിക്കുമല്പോ. ൧൮ 

് വിനതാസുതനെബ് ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

വിനയതശ്രി ഗുണമുള്ള കാളിയാ! നീ 
തവ മാലിഷു മല്പദങ്ങഠം കണ്ടാ. 

ലവനുണ്ടോ വിപരിതനായ് വരുന്നു?” ൧൯ 

ആതു കേട്ട നമസ്തരിച്ചപോയാ. 

നതുലപ്രീതികലന്ന നാഗരാജന് 

ഫണിനിജനവുട ഫേരിക്കു പട്ടം  ര് 

മുണിജാലം ച കൊട്ടത്തു, സമ്പ്യതസ്ഥേ. ' ൨.9 

[ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം, 

ന്തി 



പാഠം ൯. 

അററ് ലാ൯റിക്കിലേ അത്യാഹിതം: 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങറംക്കു മുന്പു് ഇംഗ്ലണ്ടില് വലു . 

തായ ഒര കപ്പല് പണിതുണ്ടാക്കി. അതിന് ആയിരം. 

' അടി നീളവും തൊണ്ണ്ൂററിമുന്ടി വിതിയും വെള്ള നിര 

പ്പില്നിന്നു തആററവയവപത്തിനാലടി പൊക്കവും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അനേക നിമകളിലായി മുവായിരം . യാത്ര 

ക്കാക്ക്' താമസിക്കാൻ വേണ്ട മുറികളാണ്ട് ഈ കപ്പലില് 
ജിയും. യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൌകതുങ്ങാഠംക്ക്' 
വേണ്ട സകല സാമഗ്രികളും അതില് തയാറാക്കിയിരു 

ന്ന. ലോജനത്തിനുംം വ്യായാമത്തിനും, വിനോദങ്ങറംക്കും 
പ്രത്യേകമായ ശാലകഠം, നിന്തുന്നതിനുള്ള തടാകവും 
അതിന്െറ തീരത്തില് ഉദ്ദാനവും., ഹന്നുവേണ്ട ആനന്ദ: 

പൃ്സ്നുമായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകര 

ണങ്ങളും യാതൊരു ലോപവും ക്രടാതെ ആ കപ്പലില് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്ത കപ്പല് നെറ വലിപ്പത്തിനു യോജി, 

ക്കുന്ന വിധത്തില് അതിനു /ടൈററാനിക്" എന്നു നാമ 
ധേയവും സിദ്ധിച്ച. അത നെറ കപ്പിത്താനായ ക്യാപ് 
ററന് സ്തിത്തിനെപ്പോലെ അററ്ലാന്റഠിക് സമദ്ര 
ത്തിനെറ എല്ലായിടവും പരിചയമുള്ള ഒരു നാവികന്. 

! യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ചണ്ടായിരുന്നില്ല. 



| 

കന  അഞ്ചാംപോറപുസ്തിരം 

ആ കപ്പല് ൭൯ ൧൨. ഏപ്രില്മാസം പത്താം 
തീയത! ആദ്യയാതരയയക ഇംഗ്ലണ്ടില്നിന്നു അമേരിക്കയ। 

ലേയ്യം, പുറപ്പെട്ട. കുപ്പൂലില് കയറിയിരുന്ന ൨.൩൫ ൮൮ 

യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് കോടിശ്വരന്മാരും, വണിക്' 

പ്രഭക്കുന്മാരും, പത്രയ്പത്തകന്മാരും,ശില്ലവിദശ്ധന്മാരും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ൭ യാത്രക്കാരുടെ ” ആഷി ളാദത്തെ 

. എങ്ങനെ വണ്്്ിക്കാം? കോളളക്കവും കൊടുങ്കാറവം 

ഇന] നമുക്കു തൃണച്ച്യായം. കടരു തത്രതന്നെ ഇളക! 

മറിഞ്ഞാലും - നാം ക്രട്ടാക്കേണ്ടതില്ല" എന്നു കപ്പല്ക്കാര് 

തുട്ഘോഷിച്ചു. , ഠ ന 

ഇഗ്ലേണ്ടില്നിന്നു പ്ഥപ്പെട്ട - നാലു ദിവസത്തേ 

യാത്ര സുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു. സമുദ്രം പ്രുശാന്തവും കാറ൨് 

അനുക്രലവയം തയി രുന്നു. അഞ്ചാംദിവസം കടലിനെ 

സ്ഥിതി ഒന്നു മാറി. ഏപ്രില് പതിനാലാം തീയതി ഉച്ച 

നേരത്തു തനെത്ത കാറാടിച്ചുതുട്ങി. സന്ധ്യ സമീപിച്ച 

പ്പ്യോഠം കപ്പലിന്െറ മേല്ത്തട്ടില് ഇരിക്കാന് പാടില്ലാ 

ത്തവിധം തണുല്പയ വര്ദധിച്ചു. യാത്രക്കാര അവരവരുടെ 

മുറികളിലും വിനോദശാച്കളിലം ചെന്നിരുന്നു സ്വൈര 

മായി സമയം കഴിച്ച. 

കപ്പുചുകഠം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം കൃമ്പിയില്ലാക്കമ്ചി 

കൊണ്ടു വിദ്ദൂരസ്ഥാനങ്ങളില് വത്തമാനം അറിയിക്കാ 

വണ്ട്. എഴ്പതു മൈല് നീളമുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകട്ട 

അടുത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നതായി ഒര ഫ്രുഞ്മുകപ്പുര ടൈ 

യ യ, ം 

ററാനിക്കി൯ അറിവുകൊടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും ടൈററാ 



[ ലു അര ഖാന്൯റ ക്ഷി ല്] ത്സ; ഫോ! 1; ൭ മൃ 
1. അ 

ങിക്കിനെറ വേഗം കുറച്ചില്ല. : മഹത്തായ തൃ കഷ്ലവിനു 
ആപത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നു ആരും ശങ്കിച്ചുമില്ല. 

യി അടുത്തപ്പ്പോഠം കപ്പലിനു 
ചെറുതായ ഒരു കുലുക്കം തട്ടിയതുപ്പോലെ യാത്രക്കാക്കു 
തോന്നി. ഒരു പൊട്ലിന്െറ ശബ്ദവും കേട്ടു. യാത്രക്കാ 
രുടെ മനസ്ത്റില് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഭയവും ണ്ടാ 
യില്ല. യിലും അതിന്െറ കാരണം ഹഎന്താനൈന്നു 

ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പിത്താ൯ മേല്ത്തട്ടിലേയ് ചെന്ന. 
ഒരു മലപ്പോദ്വെയുള്ള് മഞ്ഞുകട്ട കപ്പല് നെറ” കുജ 
'ചശത്തു് ഉരുമ്മിക്കൊണ്ടു് ഒഴുകിപ്പ്ോയതായി ര്രപിടെ 
നിന്നിരുന്ന ഉര് ദ്യാഗസ്ഥന് ത്തു, തുരുമ്മല്കൊണ്ടു 

വശം യ വായതാഡി താഴ്റൈകെ ചുന്നു നോക്കിയ ൭ 

മാത്രം ആആ ചലനവും ശബ് ദവും ളം യ 
മൃർന്തോവലിയ വിപത്താണ്” സംഭപി ച്വതെന്നും, ക്യാ 
പ് ൭0൯ സ്ത്രിത്തിനു മനസ്സിലായി. കപ്പലിന്െറ അടി 

രു, 
ൃന്ജിനീയര് സ്തിത്തിനെ അറിയിച്ചു. ജലപ്രവേശമി 
ല്ലാത്ത മുറി കറം ഭൂദ്രമായിരിക്കുമെങ്കില് കപ്പല് മുങ്ങാത। 
രുന്നേയ്ക്,0ഠ ഫ്ുന്നു് ആശയുണ്ടായ രുന്നു. മുറികഠം എല്ലാം 
അടയ്യചഛന്നതിനും, യാത്രക്കാര് എല്ലാവരും. ച്ചൈഡ്. 
ബല്റവ് ധരിച്ചുകൊള്ളന്നതിനും കപ്പിത്താന് ആജ്ഞ 
പിച്ചു. കപ്പലിലെ ലൈഫ് ബോട്ടുകറം ഇറക്കി 
ക്ററൊരെ അവയില് കയറരന്നതിനും മേപ്പരുക്കാക്ക് ൪ 
കര്ത്ത: 

യാത്ര 

ആജ്ഞ 



൭ വൃ അഞ്ചാം പ.റപുസ്തകം റം പ 

കമ്പിയില്ലാക്കമ്പിയുടെ ചുമതലക്കാരന് വളരെ 
ജാഗ്രതയായി അയാളുടെ പണ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 
ടൈററാഠിക്ക്” മുങ്ങുന്നു,  ലരണേ, സഹായിക്കു ണേ' 

പ്നന്നുള്ള. സന്ദേശം ആ കപ്പലില്നിന്നു നാനാദിക്കു 

. കുള ലേയ്യച്ഛ പാഞ്ഞു കാണ്ടിരുന്ന. . ി 

ബോട്ടുകം ഓരോന്നായി ഇറക്കിത്തൂടങ്ങി. ടൈ 

ററാനി.ിന് അപകടം സാഭവിക്കുമെന്നുള്ള ശങ്ക 
, ആക്കം ഇല്പായിരുന്നതിനാല്. അത്ര വളരെ യാത്രക്കാക്ക 

വേണ്ട ബോട്ടുകഠം കരുതിയിരുന്ന ല്ല. ഉണ്ട:യിരന്ന. 
ബോട്ടുകഠം മൂന്നിലൊരുഭാഗം യാത്രക്കാക്കേ മതിയാകു 
മായ രുന്നു ളള. ലൈഫ് ബൽല്ററിന്െറ സഘായകൊണ്ടു 
കടലില് പൊങ്ങിക്കിടന്നാല് വല്ല കപ്പുലം വന്നു ര്ക്ഷി” 
ക്കുമെന്നുള്ള ആശ മാത്രമാണു് മറവള്ള വക്ക് ഉണ്ടായിരു: 

ന്നതു്. എങ്കിലും ബോട്ടില് കയവന്നതിനു ഷാതൊരു 

തീക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായില്ല. :ഡസ്ര്്രീകളും കുഞ്ഞങ്ങളും 

ആദ്യം കയറട്ടെ?” എന്നു കപ്പിത്താന്െറ ആജ്ഞ കേട്ട 

പ്പേറം പുരുഷന്മാര് മടിക്ടടാതെ മാറിനിന്നു. ചിലര്. 

സ്പ്രീകളെ ബോട്ടില് കയറാന് സഷായിക്കുകയും, മറവള്ള. 

വര് ചുരുട്ട വലിച്ചുകൊണ്ടു മാനമായി മേത്ത്തട്ടില് 

നില്ലൂകയും ചെയ്യ. ബാ൯ഡുകാര ഉത്തേജകമായ: 

സംഗീതം മുഴക്കിക്കൊണ്ടു കപ്പലില് ചുററിനടന്നു. 

മിസ്റ്റര് സ്റ്റാസ് എന്ന ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ഭാര്യയുംക്രടി മേല്ത്തടില് നില്ല്കയായ രുന്ന. ബോ: 

ട്ടില് കയവന്നതിന് അവരെ രണ്ടു പ്പേരെയും ഒരു ഉദ്യോ 

ഗസ്ഥന് ക്ഷണിച്ചു, “ഈ കപ്പുലിലുള്ള സ്ര്രികഠം 

ി 



ത്തത് അററ് ലാ൯റിക്കിലേ അത്യാഹിത, ല് 

എല്ലാവരു ബോട്ടില് കയറിയല്ലാതെ യ കയറുക 

യില്ല?” എന്നു മിസ്റ്റര് സ്റ്റാസ് പറഞ്ഞു. നാല്പതു 

ചത്തേ ജീവിതം നാം ഒരുമിച്ചാണു കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്ു്, 

ഈ ലര് ോകയഭശയില് നാം പിരിയേണ്ട ആവശ്യം 

യാതൊന്നമില്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ ഭാര്യയും അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. അങ്ങന്നെ 

പരസ്റ്റസേഘായരായി അവര് പരലോകം പ്രാപ് മു. 

മിസ്റ്റ് എഖാ൯സ് എന്ന രു യുവതി ബോട്ടില് 
പ ക്യറി ഇരുന്നതിെ ന്റശേഷം തന്െറ ചെറിയമ്മ ക്വ 

ലില് നില്ലുന്നതു കണ്ട്, എനിക്കു വിവാഫബന്ധം 

ഇല്ലാത്തതിനാല് ന്െറ മരണം നിസ്സ്റാരമാണ്ട്.. ചെ 

റിയമ്മയ്യും കുത്തുങ്ങളെ വളത്താനുണ്ടപ്പോ?” എന്നുപറ 

1 ഞ്ഞു ചെറിയമ്മയെ തന്െറ സ്ഥാനത്തില് ഇരുത്തി 

ആ യുവത। കപ്പുലിലേയ്യ്ഛ തിരിച്ചുപോന്നു.  കുപ്പുലോടു 

കൂടി ആ ധീരയും സമുദ്രത്തിനടിയില് താണു. 

ഭാരുമാരെ ഷ്ോട്ട'ല് കയറ്! അയ ല് 
നത്തു യാതൊരു ആ) വശവും കാണിക്കാതെ. ഭത്താക്കു 
. ന്മാര് കവ്വൂലില് നിന്നും ഭത്താക്കുന്യാരെ പിരിഞ്ഞു 

പോകാന് മനസ്സില്ലാതെ ചില സ്ര്രിക്ഷം അവരോടുക്രടി 

ജിവനെ ഉപേക്ഷി ച. ബോട്ടില് കയറി രക്ഷ 9നടാ൯. 
്ര്യ്യിയന്ന ചി്ലര - അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ 
അശ്കരെ നി൪ബന്ധിച്ച ബോട്ടില് കയററി അയച്ചു 
സ്മൃത നേടി, മറവുള്ളവക്ക് പ്രാണനാശം വന്നാലും 
തന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുളുതു ആഗ്രഹം: ഒരു 
ആളം പ്രദരശിപ്പിച്ചില്പ.. 



ക് 

അഞ്ചാംപാഠപുസ്ലുകം 

വവ... 
വ യ പ 

നം ഞ്യാന് 

ടി 

നു ലം. അംല പ ത്യ ക ടു നി 

യിൽ 

ത പ ള് ലി 

ബോട്ടുകഠം ക്രമേണ കപ്പലിന്െറ സമീപത്തില്: 

നിന്ന് അകന്നകന്നു” അദൂശുങ്ങളായിത്തിനു. ൧൦0൬൦ 



 അററ് ലാ൯റിക്കി ലേ (അ ത്യാഫ ൭൦. ൭൫.൧ 

ത്തളൂകറം മരിക്കാന് സന്നദ്ധരായി കപ്പലില് നിന്നു. 

' അലര് യാതൊരു മരണ്ഭയവും ്രേകടിപ്പിച്ചില്ല. ബാ൯ 
ഡുകാര് ശാന്തസ്വരത്തില് ഇരശ്വരസ്ലോത്രത്ങറം വായി 

ച്ച. ക്യാപ ററ൯ സ്തിത്തക് അങ്ങുമിങ്ങും നീന്തുന്നതിനിട 
യില് €:മര്ഡ്ഥാക് എവിടെ? എന്നു ചോദിച്ച. കപ്പലില് . 

' രണ്ടാമത്തേ തുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മര്ഡാക്. ആദ്ദേഹം 

മരിച്ചു എന്ന് ഒരു ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥന് ചറഞ്ഞു. പിന്നീടു 
_ നീന്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കാതെ കൈയ്യറം ഞകാശത്തിലേയ്യു, 
₹ തൂയത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പിത്താന് സമുദ്രത്ത നടിയില് 

$ തിരോഭിച്ച. 

ഷ ഐ അനന്തരം ഘോരമായ രരു പൊട്ടല'ന്െറ ' ശബ്ദും 
 , ആകാശത്ത।ല് മാറെറാലിക്കൊണ്ടു. ടൈററാനിക്കിന്െറ 

അണിയം രണ്ടായി പിളര്ന്നു; അമരം വെള്ളത്തില് 
നിന്നു ഉയറ്രഃ കപ്പല് കീഴ് മേലായി നിന്നു. അപ്പോം 
കേടല। ത താണുമരിക്കാന് പോകുന്ന അനേകം ജനങ്ങളുടെ 

കഥിനസ്വരം “ഉച്ചത്തില് പുഠപ്പെട്ടും ക്ഷണത്ത!ല്, ത്ത 
_രബ്യവും അവസാനിച്ചു,  ശ്രേഷ്ടവും മനോഷ്ാരവു 
മായിരുന്ന ആ കപ്പല് അല്പസമയം കൊണ്ടു സമുദ്രഗര് 
ത്തില് അന്തര്ദ്ധാനം ചെയ്യൂ. 

ലൈഫ് ബോട്ടുകളില് കയറിയവരുടെ ഗതി എന്താ 
യിരുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദര്ഭത്തില്. ബോട്ടില്കയ 
വന്നവക് , എന്തെങ്കിലും പാക്കു നോക്കി യാത്രചെയ്യു 
ഖാന് സാധിക്കയില്ല. മരിക്കാതെ സമുദ്രത്തില് ഉഴുന്നു 



; ഞ്ചയാപാഠ എന്ത: ് 

കൊണ്ട/രുന്നാൽ വല്ല കപ്പലും വന്നുചേന്ന തങ്ങളെ രക്ഷി 

. ക്കുമെന്നു മാത്രമാണ് അവരുടെ ആകാംക്ഷ. ടൈററാനി 
ക്കില്നിഅ് അവപതു മൈല് മൂരത്തോയി 4കാര്പ്പേതിയാ' 

എന്നൊരു കപ്പല് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പി 
യില്ലാചമ്മി വഴിക്കുള്ള, അപേക്ഷ കാര്പ്പേതിയായിചേ 
കീപ്പ്ിത്താനു കിട്ടി. വെളുപ്പാ൯കാലതു മുന്നരമണ്ടിയായ 
പ്പ്യോം ആ കപ്പല് വന്നുച്ചേന്നു. ബോട്ടുകളില് ഉണ്ടായ 

രുന്നവരെല്ലാം അതില് കയറി. . ശൈതുപീഡകൊണ്ടും 

ശോകമുര്ഛുകൊണ്ടും എല്ലാവരും മൃതപ്രുായരായിരുന്നു. 
കാപ്പേത യായില് ഉണ്ടാ മിരുന്നവര് ൂടുകാപ്പിയും കവി 

ളിപസ്രുങ്ങളും മറവും കൊടുത്തു് : അവരെ ഒരദാര്യ 
ഏവം ശുശ്രുഷിച്ചു. രണ്ടു ടിലസത്തിനകം എല്ലാവരും, 

' അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനനശരമായ ്ൂയോക്കില് ചെന്നു 

ചേന്ന ടൈററാനിക്കിനെപ്പേഠലെ വലിയതും ചില 

പിടിച്ചതുമായ ഒരു കപ്പല് അതുവരെ മു ണ്ടായിട്ടില്ല. 

ഇത്ര ഭയമ്ംരമായ ഒരു കപ്പുല്ച്ചേതവും ഇതുവരെ 
ഉ ഞ്ടായിട്ടില്ല. നൻ ് ക 

രി 

വ്വാഠഠ 0. 

ശതൂമുഖര; ധവണവധം. 

നിഖിലനിശി ചരശമ നകരനഖിലനായകന് 

നിന്നു പരിശ്രാന്തനായ് സമരാങ്കണേ 

കമചദപനയനനഥ ജനകമകറം തന്ന്ടെ റു 

കൈയ്യില്ക്കൊടുത്തിതു കാര്മ്മുകുവും തദാ. ല് 

[ 



ശത മൂഖരാ൨.ണ.പധംം 

 മിഥി ചനപസുതയുമ്ധഥ വാങ്ങി ടി നാം .്വാപവും 

 മേന്മതകം ബാണജാലവും തൂണിയും, 

നിജരമണനികടളവി ജനകസുതയും തദാ 

റ നിന്നു ജയുലകഷ്തിയെന്നപോലൈ മുട 

 രഘൃയപത്യുമതുപൊഴുതു മൂഫസ്പിതപൂവ്കം 

മ്യാഗിമാനസം കണ്ടരുളിച്ചെയ്തു. 
ദശവദനമതിചതുരമുരഭയദസംഗരേ 

9 'ദണ്ഡമൊഴ്ിഞ്ഞു ഞാന് കൊടന്നേന് പ്രിയതമേ! 

ം വിബുധചാതിജിത്മരിയ ദശമുഖതന്തജനെ 

വീരനാം സരമിത്രി കൊന്ന ജതശ്രമം. 

 മധുതനയ മമിതബലമപി ലവണനെത്ത്ഥാ 

ി മാനിയാം ശത്രുഘ്ലൂനം വധിച്ചീട് ണന്. 

_ ഗഗനചരപരിവൃഡ്ധരൊടധിരണമനന്മരം 

 ഗന്ധവവീരരെക്കൊന്നു ഭരതനും 

ശതവദനനവനിപരിലധികബലനാകയാല് 

ശാരദാംഭോജകക്കേത വധിപ്ചിടു നി. 

നിഫതനിവനിഛഹ സമരഭവി ഭവതിയാലതും 
നിശ്ചയം യുദ്ധം തുടങ്ങ നീ വല്ലഭേ.” 

ഇത രമണമുദുവചനനിശമനദശാന്തരേ 
ഈശ്വത രോഷേണ യ്ൃയദ്ധാം തൂടങ്ങിനാറം. 
ന 

ശതമുഖനുമഥ ൭൧ സ 
ശാസ്ര്രാസ്രരജാല. വരിഷ് ച്തുനേരം 

൧൨ 

൧൩൬ 

൨൫ 



മു അഞ്ചാംപ്പാഠച്ൂസ്തകം 

ഒഗദഖിലമതിനിശ തതധശരശതങ്ങളാല് 
ഒ.ഖവമ്മേ മറത്തൊിതു ദിവ്ൃജനങ്ങളം. 4 ിി ൨.൮ 

ി 

ഫര! പരമശിവ! ശിപ ഹരോ?തി ന് ന്നീട।നാ_ 
ോഥേന്ത ഹന്ത കണ്ടില നാമിങ്ങനെ 

ഒരു സമരമൊരുദശയിലൊരുദി രി വിചിത്രമി. 
തോത്താല് പുക രതാക്കുമൊരിക്കുലും??. 2൨. 

വിബുധധരമൂഖവിതതി വിപിധമിതി വാ്യൂ്രിയും 
വിസ്കയപ്പെട്ടം വസിക്കും ദശാന്തരേ 
മഹിഷനൊടു മഹിതതമമഹിതകലനാശിനീ 
മായാഭഗവതി ചെയ്യു പോര്പോലെയും . ൨.൯൬ 

ദിപസകരസുതമുഖഫരിപ്രവരഘവും 
മനുജപരിവ്ൃഡഥരുമതികുതുകമൊടു 'കണ്ടുള്ളില് 
മാനിച്ചു വിസ്മയം കൈടയ്മു, ണ്ടു മേലിനാര്. 
ശരപരിഘപരശ്ുപവിമുസലമുഖശസ്രങ്ങം ത് ൭ 

ശക്തി കൈയ്യ്ലൊണ്ടു പരസ്ത്റരം രൂകിനാര്. ' 
ശതവദനജനകനൃപദംഫിതൃശരജാലങ്ങറം 
ശമ്കാവിഹീനം മുറിച്ച പരസ്ണരം ം 

 കഠിനതരമിഴികളിടകെഴുമടവ് ഞാണൊലി ത് യ് 

കാണ കഠം കേട്ട മോഹിച്ചു പതിക്കയും 

ശതവദനനികടളവി രധിരമയയ്ൃഷ്ണിയും 

ശക്ട്രാവൃഷ്ണിയുമുല്ക്കാനിചാതവും 

ഒരുപശമതുമുലതമസമരസമയേ തഥാ ര് ൮ 



ശതമുഖറ-:ണപധം ൽ ക്തുഃ 

ലം ഷന്നിമിത്തങ്ങറം കാണായി പഖതരം. 

 ഭിഥിലയപദഹിതൃശരശകലിതശരിരനായ് ് 

ക്ത പുരോന്മുഖമ്ധയ ശതാനന ൯ ി 

അിശിതതരവിശിഖശതമാഗ്ണു വിട്ടിടിനാന് ൭൨. 

ജീലോല്ലലാക്ഷിതന് നെററിത്തടാന്തരേ. 

_ പപനാസമജവമൊടുടനതുലവിശിഖം വണ 

കഫാല :ദശേ കൊണ്ടു രാഭിഷിക്തയായ്। 

ഓശവദനര മഹിഷ മുഹുരസമേഷേണ ൪  മസ്ു 

് ചേതസി ചിന്ത। ച്ചറപ്പി ച്ച്തംദരാല്. 

(ര രഘവതിലകചരണയുഗമകതള് [ ലോതു്തുട൯ 

ഭാമമന്ത്ര ജുപിക്കില് സാധ ധ്യമൊക്കെയും 

ം തആബഖിലമുളിമതമി തു ജപിക്കില് പന്ന$മെ.- , ൬൦ 

 ഞണാത്മനാ ചിന്തിച്ചുറച്ചു ലൈഭേഫിയും 

: നി യദി സതീ മമ 

 സത്യസന്ധ൯ ഭവി ഭത്താവുമെങ്കിലോ 

 രതമുഖന്നെ വിരലൊടു വധിക്ക നീ?” യെന്നെ. ന്൬൦ 

ര തൊടുത്തു വലിച്ചലിട്ടീടിനാഠം. ) 

അയുതരവികിരണര്ചി തടവിന ശരം ദൂത.- 

അാഫന്ത കൊണ്ടു വിണു ശതവക്ര്തനും. 

കമലമകളത്തുപൊഴുതു നിജപതി) പരോള്ചി ൮൮ 
ന. 

കാജു. രാത്രിവ നിണിടിനാളത്തമം. 
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. ൨300൦ ൧൧. ഴ 

യയ സ്ഥാനം 

നമ്മുടെ മാജതുതു സമുഭ്രതിരത്തില് മമളതൂപോലെ 
ജനബാഫ്ാല്യം ഉ നാടുകളില് ജല്ല, സമുദ്രതീരത്തു് 
കമ്ലുതെങ്കിലം കരു സ്ഥലത്തുനിന്നു .നേരേ കിഴക്കോട്ടു. 
സാ്യാദ്രിവരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തആആഠം ആദ്യം ജന 

നിബിഡങ്ങളായ പ്രദദേശങ്ങറം കടന്നുപോകേണ്ടിയിര] 
ക്കുന്നു. പിന്നിട്ട ക്രമേണ, ന കുറഞ്ഞവയും, 
കടടവിരാ മനുഷ്യവാസം ഇപ്പാത്തവയും' ആയ ദേശങ്ങളില് 
ചെന്നെത്തുന്നു. തിരുവതാംക്രറില് നഗരങ്ങഠം പ്രായേണ. 

 സ്ഥുധാത്തിനെറയോ കായലിന്െറയോ സമീപം സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നു. കിിഗക്കോട്ടു കിഴക്കോട്ടു ജനസാഖ്വ) കുറഞ്ഞ. 
ഗ്രാമങ്ങം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പറവൃര്, പ്പ 
കായാകുകം കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം കുറ വപട്ടണങ്ങ 

കൂടെ സ്ഥിതി മേത് പറഞ്ഞതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. 
സമുദരമോ ക കായലോ അടുത്തില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങഠം. 

ഈ സസ്ഥോനത്തത് ഇല്ലെന്നല്ല. ഇവ് രാജ്യത്തിന്െറ 

നാനാഭാഗങ്ങളില് ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി പ്രഥമദൂഷ്ഠി 
യിര തോന്നാധുന്നതാണ്ട്. എന്നാല് തിരുവിതാംക്രു. 
റിംന്റ ഒരു പടമെടുത്തു പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം ഏതെ. 

കിലും ഒരു നദിയുടെ തീരം സംബന്ധിച്ചാണ് . ഉം 

നാട്ടിലേ നഗരങ്ങരം മിക്കതും. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നു. 
കാനാ ള്പ്പ്ോഠം സംസ്ഥാനത്ത് ല്! മുപ്പതു തവല, 

അകലം . 2ഒകതില് മക്കവയുടെയും തലസ്ഥാനങ്കറം. 

ഷ് 



[ ] 

നഗരങ്ങളുടെ സ നം, ൭9൭ 

റ? ം ത. 

സമുദ്രത്തിനോ കായലിഭനോ നദീക്കോ ഏറെക്കുറെ സമ! 

) പോസ്ഥങ്ങളായ രക്കുന്നു. 

! 
തിരു വോ സാത്ഖന്ധ ച്ച നമുക്കു് അനുഭവ 

പന്ന ഈ സാമാന്പ്യവിധി ഭൂമിയുടെ ഏത്തെതു “ഭാഗ 

ത്തെ സംബന്ധിച്ചും യഥാത്ഥമാണ്് . കല്ക്കത്താ, 

% ബാബ, മ ദ്രാസ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള. സുപ്പസിഭ്ധങ്ങളായ 

ഭ് ാതിീയനഗരങദഠം സമുദ്രതീരത്തിലാണ്ട് സ്ഥിതിചെയയ 

ണത്. ിന്ദുക്കളു.ടെ പുണ്യസ്ഥലമായ കാശി ഗംഗാതീര 

തതിചാണല്ലേറ, ചരിത്രപ്രസ് ദ്രാമായ ഡല്ഫിനഗരം ് 

രി 

1 

യമുനയുടെ തീരത്തില് സ്ഥത1൭. ചയ്യുന്ന. അന്യരാജ്യങ്ങ 

ളിലേ അവസ്ഥയും, ഇതുതന്നെയ; ണര്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേ, രാജ 

'ധാനിയായ ലണ്ടറഡാനഗരം തെംസ് നദിമുഖത്തിലം, 

ഫ്രാ൯സിന്റെറ തലസ്ഥാനമായ പാരിസ് സേ൯നദീമബ്റ 

ത്തിലും ത്തൃകന്ന. പരിഷ് ൃതരാജ്യങ്ങളില ളൂ. നഗരഞങ്ങം 

ലി 1 നി ര് ്; തല് 

.മിക്കവാവം വലിയ_ ജലാശയങ്ങളുടെ സാമിപ്യമുള്ളൂ വ 

ആയിരിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു നദിയുടെ തീരത്തില്ത്തന്നെ 

അനേകം പട്ടണങ്ദഠം പുഷ്ണിഒയ പ്രാപിച്ചുവരുന്നതായും 

കാണ്മൊണ്ട് . ആലുവാ, വാഴക്കുളം, ! ചേകാനല്ലര്൪, 

നേരിയമാഗലയ, പറവൃ൪, പുത്തന്വേലിക്കര, അങ്ക 

മാലി ഇവയെല്ലാം ചെരിയാററിന്െറ തീരത്തില് ക്രമേണ 

അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവരുന്നുണ്ടലല്ല. 

ചു ഴ് കൃഷി ചയ്യുന്നതിന് അധികം സരകയ്യമു ള്ള 
സ്ഥലങ്ങളറണാ നടീതരീരങ്ങളെ: ന് എല്ലാ? പേക്കുമറ യ:൦. 



റം  അഞ്ചോംപാഠപ്പുസ്തകം 

പേവതങ്ങളിര നിന്ന് ൭. ത്ഭലിച്ച് ഉയക്കോടടെ; ചാഞ്ഞിറ 
അന്ന നഭികളില്ക്രടി കല്ല്, മണ്ണ മുതലായവയും ഒലിച്ചു 
ഴ്വാരും. നിരമ്ളൂള്ള പ്രദേശങ്ങളില് എത്തുമ്പോ... ഒഴു 
എടിനെറ ശക്തി കുരയുന്നതിനാല് ഘനം ക്രടിയ പാറ 

ഷൈനേങ്ങറം നദിയുടെ അടിയില് താഴുന്നു. ഘനം 
കുറഞ്ഞ ചരല്, മണ്ണ മുതദ്ായ പദാത്ഥത്ചറം ഒഴുക്കില് 

അകപ്പെട്ട കറേദൂരംക്രടെ പോകുന്നു. , ഒഴുക്കിനെറ ശക്തി 
ക്ഷേയിക്കുന്തോവം ക്രമേണ അവയും അടിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ജലത്തോടുക്രടി പവതങ്ങളില് നിന്ന് “താഴ്ച്ച 

യിലേയ്യൂക്ച വരുന്ന കല്ല മുതലായ സാധനങ്ങറം നടീമുഖം 

വരെ അവിടവിടെ തണടിഞ്ഞു കിടക്കാന് സംഗത്! 
ധോകുന്നു. അതിനാല് കാലക്രമത്തില് നദിയുടെ ചാല് 

ഉയന്പോകുകയും. വര്ഷകാലത്തില് നദീജലം ടര് 

കവിഞ്ഞു . ഇരുവശത്തേയ്യ്ഛം പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

 നദികഠം ഇപ്രകാരം: കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സന്ദര്ഭ 

ങ്ങളില്, നദിജലത്തിലുളള. മണ്ണു, ചെളി, ഏക്കല് മുരു 

.ധായവ- കരക ല് അടിയുന്നു. വര്ഷാ അവസാനിക്കയും 

വള്ളം നഠീതടത്തില് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോ 

അതിന്െറ ഷ൭കെഠം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കൃഷിഭൂമികളായി 

. തിരുന്ന. 

ഇവ്രകാരം നദീതീരങ്ങളില് കൃഷിക്കുള്ള. സാകയ്യം 

തന്നെ ഏററവും സാരമായിട്ടുള്ള താകുന്ന. നദി കള അ 

ടി ചരക്കുകഠം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, യാതൃചെയു 



നഗരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. ൭൯൫ 

ഞണേതനം വളരെ എളുപ്പമുള്ള തിനാല് കച്ചവടത്തി, 

അള്ള, സാകയ്യവും ട്ടം അഷ്ട്രധാനമളു. ി സ്ത്റാനദ 

ി പാനാദികുറംക്കു നദിജലം സുലഭമായിക്കിട്ടിയാലുള്മു. 

സുഖവും ചില്ലറയല്ല. ഈ കാരണങ്ങളാലായിരിക്കണം 

നമ്മുടെ വൂവ്വന്മാര്. ടീരഘകാലത്ത(ന മുമ്പുതന്നെ നടീ 

 തീരങ്ങറം കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടങ്ങളില് വാസം 3:  റപ്പി 
ചത്. ഗംഗാനദിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല് അതി൭൯റ 

തീരത്തു എരദയോ പ്രദേശങ്ങറം ഐശ്വയ്യസങ്കേത 

” ്ങളായിത്തിര്ന്നിട്ടണ്ട്. ഈ വാസ്പവം ആലോച്ചി ല്യാത 

അവിടങ്ങളില് ആള്യം . കുടിയേറിയ തആയ്യന്മാര ആ - 

നദിയെ ;ഗംഗാദേവി?൭ യിന്നു വാഴ്സ്ത്തി ആരാധി യത്തില് 

അശ്ചയ്യപ്പെടാനല്ല. 

ഏകദേശം ഇതുപോലെയു ഉട. “കാരണങ്ങഥംകൊണ്ടു 

സമുഭ്ത്തിനറെറയും_ കായലുകളു ഒടയും തീരങ്ങളിലും ജന 

ആം ആദികാലം മുതല് താമസം തുടങ്ങിയിരിക്കുണം. 

ഈ തീരപ്രദേശങ്ങഠം പ്രായേണ ഇളകിയ തറകളാകയാല് 

വലിയ അധ്വാനം കൂടാതെ ഇവയെ വെട്ടിക്കിളച്ച കൃഷി 

ചെയ് വാ൯ സയകയ്യുമുണ്ടല്ലോ. വിശിഷ്ട്യ, അമ്പ്യരജ്യ 
ങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടതുൂതൃണതിനു മുലക 

ല്ലാതെ തരമില്ല. അതിനാല് കപ്പുലുകംം അടുക്കാ൯ 

സാകുയ്യമുമള തിരപ്രദേശങ്ങം തിരഞ്ഞു മനുഷ്യയ൪ 

അവിടെ പാര്പ്പൂം കച്ചവടവും ആരംഭിച്ച. വാണിജ്യ 

ഡ്രചാരത്തില് ഐശ്വയ്യം പര്ഭധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള 
സ്ഥലങ്ങറം വലിയ നഗരങ്ങളായിത്തിരുന്നു. കൊല്ലും, 

ി 

ഴ് 



൬9 അക്്ധാംപാഠം.ം സ്ലം 

ആലപ്പുഴ കലി നമ്മുടെ സമുദ്രതീമത്തുമ്ള. ; പട്ടണ. 
അറം ഇപ്രകാരം കച്ചവടത്തെ ൭ഭദ്ദേശിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടു 
കള വയാണൊെന്നു ചരിത്രത്തില് നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

ര തന്നെ അടുത്തു് കിടന്നാല് സമുദ്ര 
ത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന കൊടുംകാറവം പിശറം കൊണ്ടു. 
കപ്പലുകംക്കു ചിലപ്പോഠം ഉ വദഭൂവം നേരിടുന്നതാണ്. 
കഴിയുന്നതും അകത്തേയ്ു,, കടന്നു നംക്രരം ഇട്ട കിട 

. ക്കാന് സാധിക്കുമെങ്കില് അതു കപ്പുമുകഠാക്കു രക്ഷയായി 
രിക്കും. അതിനാല് സരക്യയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നദ് 
തിരത്തും തുറമുഖങ്ങറം സ്ഥാപ്ക്കാവണ്ട്. ബംഗാറം 

സമദ്രത്തിന്െറ ക്ഷോദത്തെ കൂട്ടാക്കാതെ കപ്പുലുകറംക്കു 
നിര്ബാധമായി കടന്നുനിലുാന്  തക്കവണ്ണും കല്ലട്ടാ 
നഗരവും തുറമുഖവും ഫുഴ്ണി  നഭിയുടെ തീരത്തില്. 
സ്ഥാപിച്ച രിക്കുന്നു. ര് 

പ്രകൃതിദത്തമായ സാകയ്തം പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടതു. 
നദികളുടെയും മറ൨ ജലാശയങ്ങളുടെയും തീരങ്ങളിലാക 
യാല് മനാഷ്യ൪ ഭയദ്ൃകാലത്തു; അപിടങ്ങളില് പാക്കാ൯, 

തുടങ്ങി. സരകുയ്ക്യം അധികമുള്ള സ്ഥല ജന 

ങ്ങറം. അധികം ചെന്നുഷ്രടുകയും,- കഥ്യവടം മുതലായ ജട 

ക വു്... ചര്ദ്ധ്യക്കുകയും.. ചെയ്യപ്പേഠം ആ സ്ഥ ഞം 

ഗരങ്ങളായത്തിര്ന്നു. പ്രാചിനനഗരജ്ംം മിക്കവയു. 

ടെയും ചര. തൂ പരിശോധിച്ചാല് ഈ സാമാബ്ദൃതത്തചം 
തവംഗികായ്യമാണെന്നു “കാണാം. 



നു ം [ 

ന ുരട സ്ഥാന 
൬൧൭ 

േഖാലയങ്ങളുടെയോ ത്തി
 

സാന്നിഭ്യംകൊ ണ്ടും ചില സ്ഥലങ്ങഥം നഗരങ്ങളായി . 

ത്തീരുന്നു. ' ഇവയില് ചിലതെല്ലാം ജലാശയങ്കളാഴു 

സാബന്ധ്ധില്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ചില 

റ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രതിവര്ഷം കൃത്സലകാലത്തു സമുദ്ധമായ 

കച്ചവടം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും കൃഷി, കച്ചവടം 

മുത യ ല്യാപ്പാരങ്ങം ' ിര്വഫിക്കുന്നതി. ളള “സയക. 

തരംകൊണ്ടല്ല ആദ്ദയകാ തത് ഈ സ്ഥലങ്ങറം ജന്ങടളെ 

ആകര്ഷിച്ചത്. അവയ്യിചുണ്ടെന്നു ഷരുതിവരുന്ന ദൈവി . 

കമായ മാഹാത്മ 20 കൊണ്ടായിരുന്നു. തിരുവിതാംക്രറി 

ന്െറ രാജധാനിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ കൃഷി 

ഭൂമികളോ കൃഷിക്കുള്ള സരകയ്യ്യങ്ങളോ ഇല്ല. . . വാണു 

വിഷയത്തിന് ഈ നഗരത്തിന് പ്രറയത്ത ൭ പ്രാധാ 

നയവും ഇല്ല. 4അനാന്തശയനാ' എന്നു ഭാരതം , ഒടക്ക് 

പ്രസിഷാമായത്തീന്ന് ട്ടള്ള ശ്രീപത്മനാഭസ്പാമിക്ഷേ; മ 

ആണ് ഇവിടം രാജധാനിയാഡ [ത്തിരാ൯ ഇടയാക്കെ ാ 

യതു. അനന്തശയനം കണ്ടു വന്മ്ക്കാന് ഇന്ഡ്യയുടെ 

നാനാഭ :ഗ്ളളില്നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ 

സാഖ്ബ ചെവതല്പ. അതുപോലെ മതസ ബേന്ധമായി 

.ഗ്രരവം സിദധിച്ചിട്ടുളുള, റാഗരത്ങറം മാരതത്തിന്െറ 

പച ഭാഗങ്ങളിലും" ഉണ്ടു .. അങ്ങനെയുള്ള. ന൦രങ്ങ'ല് 

ഇക്കാലത്തു ' തീചണ്ടിആഫീസുകളും, കച്ൃവടസ്ഥല 
ങ്ങളൂം, വ്യവസായശാലകളും മറ൮൦ കാണ്മാനുണ്ടാകു. 

എന്നാല് ഈ പരിഷ്ക്രാരമെല്ലാം മതസംബന്ധമായ 
മാ ഫാത്മ്ൃം നിമിത്തം അവ ജനസ ദ്തങ്ങളായിത്തിന്റ 

തിനുമേല് വന്നിട്ടുള്ള താന്തെന്ന് ഓമ്മിക്കണം. 



൭. അഭജ്വോംപാഠപു സ്പുകയ 

നഗരങ്ങറം നിമ്മിക്കുലാന് ഇക്കാലത്ത് സവേഃ 
പ്പരി കാരന്നേമായിത്തിന്നിട്ടു കള. ഇ തീവണ്ടി യാണെന്നു 
പറയാം. ജനവര്ജ്ജിതമായ സ്ഥലത്തു്” മരു ത്വവണ്ടി 
സ്റ്റേഷന് ഉണ്ടായാല് ആ സ്ഥലം ക്രമണ ഒരു പട്ടണം. 

പപോലെയായിത്തീരുമെന്നു ളള തിനു ദൂഷ് ടാന്തങ്ങറം ഉണ്ട്. 
അവിടെ കച്ചപടത്തിനു പ്കൃതിസിഭധമായ സാകയ്യം. 
ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ, തആസ്ഥലം നാലദിക്കിലേയ്യുയം വണ്ടി 
കറംപ്വോകുന്ന ഒരു കവലയായി രിക്കുകയോ ചെയ്യാ. 

അവിടം വളരെ വേഗത്തില് അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപി 

ജമ്മ൯ സാമമാജ്യത്തിന്െ രാജധാനിയും ' യൂറോ- 

പ്പിമേ ലിയ? ഒന്നമായ ബര്ലിന് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നതു നദീതീരത്തിലോ കടല്ക്കരജിലോ അല്ലു, 

റാല്പതു ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങറഥം ഈ നഗരത്തില് 

വസിക്കുന്നു. ഈ റാഗരത്തിനു സമീപം സ്പ്ലീ എന്ന: 

ഒരു ചെവയനദി മാത്രമേ ഉള്ള. അതു കച്ചവടത്തിനോ. 

' ഗതാഥതത്തിനോ തുതകന്നതല്ല. ജലാശയങ്ങളോടട 

സമീപ്പിച്ചാണു നാഗരങ്ങറം തുത്ഭപിക്കുന്നതെന്നു ള്ള. സാ: 

ചിച്ച് ഇതൊരു വൃത്യസ്തം തന്നെയാണ്. എ. 

നാല് അതിനു മതിയായ മറെറാരു കാരണമുണ്ട് . 

ബ്രണ്ട൯ബഗ്ല് എന്നു പേരോടുക്രടി ചൂറവം ശര്രൂസമുദാ- 

യങ്ങളാല് വളയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം വളരെ: 

ാലംമമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രണ്ട൯ബന്റിലേ ജനം 

അറം പരാധീനത പരമസങ്കടമായ। കരുതിവന്നു. അത 



( 

1, യം ് നശരങ്ങക്ലടെ സ്ഥാനം, നന. ' 

ണാ സ രാജ്യത്തിന്െറ മദ്ധ്യത്തിലായി രാജധാനി സ്ഥ 
ച്പിക്കുവാന് അവര് നിശ്ചയിച്ച. അതിലേയ്മക് തുചഅ- 
മായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു. ഒടുവില് സ്പ്രീ എന്ന അരു 
പിയുടെ സമീപത്തായി വിസ്ത്രീണ്ണുമായ ഒരു മൈതാനം ' 

 കണ്ടുപിടിക്കയും, കോട്ടഴകാത്തളങ്ങറം ഉറപ്പിച്ചു ആ. 
സ്ഥലം അവര് രാജധാനിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ 

യാണു് ബര്ലി൯നാഗരത്തിന്െറ ഉത്ഭവം. ബ്രണ്ടന്ബര്: 
 ശ്ലിലേ ജന്ങ്ങറം സമീപസ്ഥമായ പ്രഷ്യാരരജ്യത്തെ രിഴ 
് ട്രക്കി രണ്ടുരാജൃത്തിനുംക്രടി പ്രഷ്യാ എന്നു നാമകരണം 

ചെയ്യു, അപ്പോം ബര്ലി൯ പ്രഷ്യയാരാജ്യത്തിന്െറയും 
രാജധാനിയായിത്തീന്നു, പ്രഷ്വയാരാജ്യം വികാസത്തെയും 

ക പ്രാബല്യത്തെയും പ്രാപിച്ച്” ഇപ്പോഴത്തേ ജമ്മനിയായ്. 
പരിണമിച്ചത!ന്െറ ശേഷം ബര്ലിന് ജയ സാമ്രാജ ചി 

 ത്തിന്െറ രാജധാനിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട്, ഇപ്പോ 
_ യൂറോപ്പിലേ മഫാനാഗരങ്ങളില് ഒന്നായി ശോഭിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാല്: നഗമങ്ങറം ഉ ത്ഭനി 
കടന്നതും അസാധാരണമല്ല. 

ന ത്തല ; 

റു. 

ഴാ കം ല്ല 



1 ത പ് 

ന്വൂത്ത 

ല്; പാഠം പു ല്. 

രു മലങ്കട്ടിലേ മഴക്കാലം 
€മഘങാഠം സം ഥി ചിലേടം; 
മുടിച്ചിലേടം വെളിലായ് ലസി 
വലേദമായ്' ക്കുന്ന തടഞ്ഞു നി റ 

പ്രശാന്തമം വ൯കടലെന്നപച്പോലെ.. ൧. 

പാദോറവും ക്രടിയ വന്ടിനൊക്കും പ്ല 

ഞാവല്പ്പഴം വേണ്ട മതിന്നിട്ുന്നുു 

പലേ നിറം തങ്കു മാബ്പഴൃങ്ങള്ം 
കാറേ; ല്യാലൃശിയില് വിണിടുന്നു. , , പ്ര 

തുമാരിയാല്പ്പല്ലന്ിലം തഴപ്പും 
മയില്സ്സമും നടനം തുടന്നം 
പച്ചെധ്യു൦ മഴൃുക്കാറ]യലും. വനങ്ങറാം 7 

ലയ്യിട്ട കഠഞ്ങേറെ വിളങ്ങ ടുന്നു. ൽ" ൨, 

ദ്ധാരിച്ച വെള്ള പ്പുമടും ചുമന്നു 
വെള്ള ല്ക്കുലം ചേന്നലവം ഘനങ്ങം 
മഹാദ്രിശൃംഗങ്ങളില് നിന്നു; നിന്ന. 

തളര്ച്ചതിത്തങ്ങനെ പോയിട്ടന്നു. റ്് 

മേഘത്തെ മോഥിച്ചു പറ:ന൯൭കൊണ്ടു 

മോദഭിച്ച വെള്ള |൪പ്രകരം ലസി 

വാനത്തു തൂക്കീടിന കാറവലയ്മു 

നല്ലോരു വെണ്താമരമാലപ്പോലെ.. ൭ 
[ 

ഴ് 



ഒരു മലങ്കാട്ടിലേ മഴക്കാലം, 
ചി 

സചാ൪ഷരായക്കേ തൂകപപഷ്ലഗന്ധ.
- 

മേറേറദറയിമ്പത്തൊടു ചോലതോറവും ' 

നീര് ചാടുപോരൊച്ചയിലമ്പരന്നി- 

ട്ടാക്കന്നു മൈലൊത്തു മദദ്വിപേയ്൪. 

തടില്ക്കൊടിക്രടറകഠം “കൊണ്ടണിഞ്ഞും 

തടിച്ച ഗംഭീരരവം കലന്നം 

സ്റ്റടം മഴക്കാവകളുല്പസിപ്പൂ 

പടയ്യ്ുൊരുമ്വെട്ട ഗജങ്ങഥംപ്പോലെ. 
ി 

നേരാംവഴിക്കുട്രിവനത്തിലേയും 

പചോയുംവിധാ കാറൊലി കേഠംക്കയാേ. 

മാററാനയെന്നോത്ത്തു പുറം തിരിഞ്ഞാ൯ 

മത്തു൭ കള രാനപ്പെരുമാള ടക്കായ . 

മിഭിങ്ചിണാകളനാഭമൊത്തും 

മണ്ഡ, കവായ് ത്താരികളോടു ചേര്ന്നും 

കാര്മമ്ടളൂത്തി൯ ധ്വനിയാല്ത്തെളി ഞ്ഞും 

കാട്ടില് ത്തുടങ്ങി സമദിരെന്നുതോന്നും. 

.ച്ചിരം മയക്കീടിന നിദ്ര കൈയ്ക്കി.. 

ട്ടൂണര്ന്നു. ഭേകങ്ങ0ം ഘനാരവത്താത 

പുത്തന് ജലം പൂണ്ടു കവത്ത കാവ 

കവത്ത കാ൪. ചേര്ന്നു വിളങ്ങിടുന്നു. 

തീയാല്ക്കരിഞ്ഞിടിന കുന്നു ചേര്ന്നു 

തീയാല്ക്കരിഞ്തിടിന കുന്നുപപോലെ. 



൬൬ .അഞ്ചാംപാഠപുസ്ലക.ം നം 

ല് അടിഞ്ഞു പുത്തന്മഴൃമൂലമല്ല് ള് 0 

ഒടിഞ്ഞ പൊയ നോം വെടിഞ്ഞു വെക്കം. ഴു 

പവ; [൧൧ 

4? കടമ്പ] നുള്ള ്ലീയണിപ്പതുപ്പ 

പിടം പിടിപ്പു വ്ജവണ്ടു പാര്ഷ്യല്. 

മറഞ്ഞൂ കാറാലുഡുവൊത്ത മാനം 

വരാതെയായി വെളിയില് ടിന്ദേശന്. ൧൨. 
പ ൮൭ റം മുപ് പം ഛം പുര്, 

്ധാന്നു പാടിക്്പതുതിം 

ശിരുട്ടിനാ ല്ദ്ിക്കുകഠം മൂഃലാന, . 

പാഠറേപ്പുറത്തേറിയടിച്ചുടഞ്ഞു പ പ 

വിശാലമാം മാമലനീരൊഴ്ുക്കും ം ൧൭. 

മൈലൊച്ചു കോലും ഗുഫതോവമുണ്ടു. 
കൊഴിഞ്ഞ മുത്തിന്പടി മിന്നിടുന്നു. 

മേഘങ്ങറഠം പൊങ്ങും കടലൊച്ച' പണ്ടു ് 
ക... യി ന ൧൭൫. 

. [ച് ഥീകി രാമായണം .] 

ി ന ഴി 

പാഠം .൧൩.൦ ി 
ട് ലം 

'പക്ഷികറം: ി 
ലണ്ണവൈചിതരപ്പം കൊണ്ടും ം രൂപഭംഗി കൊണ്ടും 

ഗോനമാധുയ്യം കൊണ്ടും പക്ഷികഠം മുക്കു സന്തോഷം 

 തണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയെക്കുറിച്ചു പലതും പരിക്കാനുത്ഞെ 
ച് 



പക്ഷികയം ന ൬൫. 

അിലും ഈ പഠ ലില്; അതെല്ലാം, വിഖരിക്കാവുന്ന 

തല്ല. അല്ലം മ്രസ്സിരുത്തി] നോക്കിയാല് ഗ്രഷിക്കാ . 
ഖുന്ന ചില സംഗതികഠം മാത്രം പ്രസ്തരാപിക്കാം. ച് 

 ഏൂഗങ്ങറംക്കും മനുഷ്യക്കം ഉള്ള തൂപ്പോലെ നട്ടെല്ലും അ 
 “സ്ഥികളും തലയും തലച്ചോറും പക്ഷികറംക്കും ഉണ്ട്. 

ഹുതുക്രടാതെ ഹ്ൃദയധും, ശ്വാസകോശങ്ങളും, രക്ത 
: പ്രവാഹത്തിനു വേണ്ട നാഡികളും, ദഥേനേന്രിയവും 

_ അവയുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടു്. എന്നാല് പല കാര്യങ്ങ 

ളിലും പക്ഷികഠം, യ്ത വൃത്യസേപ്പെടി 

കരിക്കുന്നു. [0 പം 

ലു 

പെണ്പക്ഷികഠം ജടുന്ന മട്ട “ിരിഞ്ഞാണ്ട് 
ക കത്തൊുങ്ങറം ഉണ്ടാകുന്നതു്. അവ തള്ളയുടെ പല് 
കടിച്ചല്ല വളരുന്നത് .. പക്ഷീകഠംക്കു പാലില്ല. ' മുഴ്ച 
ഖിരിഞ്ഞു പുറത്തു വന്നാല് ഏതാനം ഭിപസത്തേയ്ക് 
 തമ്ളയുടെ ചിറകിനടിയില് ഇരുന്നു ചൂടുപിടിച്ചു 
കഞ്ഞുങ്ങറം വളരുന്നു. പക്ഷികഠംക്കു പല്ലു” ഇല്ല. പല്ലിനു 

ി പകരം കട്ടിയുള്ള ചുണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത്ര. അതു ലുണ്ടു 
കൊണ്ട് ഭഉക്ഷണസാധനങ്ങഥം കൊത്തി മറിച്ചു വിഴ്ച 
ആന്നു. പക്ഷികളുടെ പി൯കാലുകറം രണ്ടും മാത്രമേ 

 കാലുകളായി, കാണുന്നുള്ളൂ. മുന് കാലുകളില് ' തുവലു 
കറം മുളച്ചു നിരന്നു അവ ചിറകകളായി രൂപാന്തര 

 പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ചിറകകഠം വിടര്ത്തുന്നതിനും മടക്കു 
ന്നതിനും “ അവയ്യുഛ, സാധിക്കുന്നു. ചിറകകറം വിരിച്ചു 
പഠന്നാണ് അവ ത്തകാശത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതു”. 
അവയുടെ കാലുകളില് വിരലുകളും നഖങ്ങളും ഉണ്ട്. 

ഗ് 



൬൮) അഞ്ച്വാംപ്പാറപു സ്തം 

ഈ ന്ധ കൊണ്ട് മപമിപ്പിടിച്ച് അവ മരക്കെ 
ക; പ് മറവം” ല് 

&ം 
& ഴ് % [ നം 

പറക്കുക എന്നു പരയുന്നത. മ 

“നിന്തു കയാണ്. അങ്ങനെ നിന്തുന്നതിനു സരകയ്യപ്പെട 

' ആ 

ത്തക്കവണ്ണമാണ്ട് ' അവയുടെ ശരിരം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കു. 
ന്നത്, വായുവിനെ മുറിച്ചപ്പോകാ൯ അണിയംപോലെ: 

ളതങ്ജിയ തലയും, തൂഴയാ൯ ചിരകുകളും അമരം പിട 
ക്കാന് വാലും അവയ്ക് ഉ.ണ്ടു. അണിയത്തിനെറ കീഴ്; 

 പശംപപോലെ പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിനെറ കീഴ്ലശം . 
കുത്ുക്ങിയും ക്രര്ത്തും ഇരിക്കുന്നു. അവയുടെ ശരീരം. 
ക്കു യില് മുക്കു തോന്നുന്നതിനെറാറം തുലോം ഘനം 

കറഞ്ഞതാണ്ട് . അവയുടെ എല്ല കഠം ക്കുമളില് മജ്ജ. 

കുറവായതുകൊണ്ട് അവയ്യം,മളില് വായു നിറച്ചൂ൦കാണ്ട. 

പരക്ഷികഠംക്ഷ് ആകാശത്തോ തുയരാന്. കഴിയുന്നു, 
പി 

മുഗങ്ങഠം ആദ്മാരസാധനങ്ങം പല്പകൊണ്ടു: ടി 

ചവച്ചരച്ചു തിന്നുന്നു. പക്ഷികറം ഭക്ഷ്യങ്ങളെ കൊത്തി, 

മുറിച്ചു വിഴുങ്ങുന്നതേയുകൂമു.. അങ്ങനെ വിഴുങ്ങുന്ന ആഫാര. കള ച മ്ംം 

പദാത്ഥങ്ങാം പക്ഷികളുടെ തൊണ്ടയ്യക്് അല്പം താഴ 

യുട്ള ഒരു സങ്ച്ചിയില് ചെന്നുവീഴന്നു. ആ സഭ്ഞ്ചിയുടെ 

ശക്തിയായ സങക്കോചത്താല് മരദ്ദിക്കപ്പെട്ടത്': ൫൪൨. 

ശേഷം അത്ത് ആമാശയത്തിലേയ്മച്ച ഇറങ്ങുന്നു. 



വെള്ളത്തില്നിന്ന് ആഹാരം സബ്പാദിക്കേണ്ട 
പക്ഷികറംക്കു നീളം ക്രടിയ കൊക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. 
താറാപിനെപ്പോലെ വെള്ളത്തില് പൊങ്ങിക്കിടന്നു നീ 
ത്തുന്ന പക്ഷികഠാക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കാന് മറെറാരു 

॥ സാകഷ്യം. ലളിച്ചിട്ടണ്ട്. ചെറിയ തവിപോലെ കഴി 
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിഴ്ച്ചണ്ടില് വെള്ളം "നിറച്ച് മല്ലു 
ഞ്ടിനെറ അടിയില്ക്രടി അരിക്കുമ്പോം കട്ടിയുള്ള. 
പദാര്ത്ഥങ്ങഠം വായില് തങ്ങുന്ന. .അവയില് ആഡാര 
ത്തിനു കൊള്ളാവുന്നവ നാക്കുകൊണ്ടു “ തിരഞ്ഞെടുത്ത 
ഭക്ഷ ക്കുന്നു. ശൃമികളെയും കീടങ്ങളെയും പ പടിച്ചതിന്ന 
ന്ന പക്ഷ കളുടെ മേല്ച്ചുണ്ടില് അരംപോലെ കുതകറം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കുതകളുടെ സഥായംകൊണ്ട്* കൃമി 
ക്ിടാദികളെ മുവക്കിപ്പിടിക്കാ൯ അവയ്യ സാധിക്കുന്നു. 
ചില പക്ഷികഠം ചുണ്ടു പൊള ച്ചുകൊണ്ട് അതവേഗ 

ത്തില് പറക്കുകയും, വായില് പറന്നകേറുന്ന ചെറു 
ജീവികളെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ി 



൫0 * അബ്ചാംപാറപുസ്ലുകൂം , 

ി 

ഴ് 

ധാസ്ത്രജകളു.ം കുരുക്കളും ഞെരിച്ചുടച്ചു തിന്നുന്നു; 
പക്ഷികളുഭെ ചുണ്ടു കറിയത്ും  തടിച്ഛതുമായിരിക്കും. , 
പൂക്കളില് നിന്നു പക്കികളെ . കൊത്തിത്തിന്നും, തേന്. 
കടിച്ചും ജിവിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു തരം പക്ഷി 

കറം. ഉണ്ടു. അവയുടെ പച്ുണ്ടു; വളരെ മുഭുവഥയി 
രിക്കുഅ. - ) 

ു പക്ഷികറം പറന്നാണു സങഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും” 
അവയുടെ കാലുകറം നിഷ് പ്രയോജനങ്ങളല്ല. നിലം 
ത്തും വൃക്ഷശാഖ കള ലും ഇരിക്കുന്നതിനും നടക്കുന്നതിനും ) 

അവയ്യും, കാലുകഠം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന. -- . പരുന്തു 
കഴുകന് മുതലായ പക്ഷികഠം ഇര പിടിക്കുന്നതിനും 
കാലുകറം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണമായി പക്ഷ!. 
കളൂടെ ഓരോ കാലിലും നാലു വിരലുകള. വിരമുകളുടെ ം 

അഗ്രത്തില് നീണ്ട നഖങ്ങളും ഉണ്ടു. വിരമുകാം 
[ 



മിള കൂ; പി 

കൊണ്ടു കഴ് ക് അവ ണ്ണം കുറഞ്ഞു രെ 
ക്കൊമ്പുക്ളില് ഇരിക്കുന്നതു. ളം വെക്കൂ. 
ത്തില് നീന്തുന്ന പക്ഷിക 
ടെ വിരലുകളുടെ ഇട 

യം കട്ടിയുളള തൊലി 
വളര്ന്ന തമ്മില് ചേര് 

ഉമ, ജാലപാദങ്ങറം വള്ള, 1 
ത്തതിനെറ തുഴുപോലെ. റ 7 

& ഈ-- പക്ഷിക്റംക്കു ജൂല | 
സഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോ 

പ്പെടുന്നു. ഓട്ടക്കാരായ [ 
ം പക്ഷികഠംക്ക് കാലിനു 
ങീളം ക്രടുമെങ്കിലും ഒ 

രോ കാലിലും രണ്ടോ മൂ; 

ന്നോ വിരലുകഠം മാത്രമേ 
തുണ്ടായിരിക്കയു ള്ളു. 

ല ക 
ക്. 
& [ ൽ 

[॥ 
| 

ഴ് 

മരം കുയവന്ന തത്ത, മരംകൊത്തി - മുതലായ 
പക്ഷികളുടെ കാലിനു ബലം കൂടം. അലയും; ഓരോ 
കാലില് മു൯പോട്ടും പ്പിന്പോട്ടം ഈരണ്ടു$ വിരമുകാം 

തണ്ട്. ഈ വിരലുകളും വേണ്ടിവന്നാല് ചുണ്ടും വ്വാമും 
ഉത്നിപ്പിടിച്ചാണ അവയ്ക്കു , വേഗത്തില് മുരം , കമ 

നി 



൭൨ അഞ്ചാംപാഠപുസ്തക.ം ) ക 

ഖാ൯ സാധിക്കുന്നതു. മരംകൊത്തിയുടെ കാലുകറം 2൨൨൮ 
പക്ഷികളുടെ കാലിനെക്കാറം ശ്രരീരത്തിന്റെറ പശ്ചാത് 
ഭാഗത്തേയ്മു,  മാറിനില്ലുന്നതു് നിങ്ങരം സ്ൂക്ഷിച്ചി 
ടൂണ്തോ? ഇതിനാല് ത്തു പിക്കു ശരീരത്തിന്െറ 

 പൂവഭാഗംകൊണ്ട് ഉയക്കോടെ ആഞ്ഞു മരത്തില് കൊ. 
' ത്താ൯ കഴിവുണ്ടാകുന്നു.  കൊററികമളെപ്പ്ോലെ വെള്ള. 

ത്തില് നടക്കുന്ന പക്ഷികഠംക്ക നീളംക്രടിയ കാലുകളും 
ചക യ്ത്ൃത്തക്കവണ്ണം നിണ്ട കഴുത്തും, മുനയുള്ള. ചുണ്ടും 
പ്രത്യേകലക്ഷണങ്ങളാണ്. 

 പരക്ഷികഠംക്കുള്ള. സള അവയുടെ 
 തൂവലുകളാനണ്ട് . തൂവല്ുകഠം വളരെ മുൃദുവായും ഘനം 

കറഞ്ഞൂമിരിക്കുന്നു. ദേഫത്തോ$ പററിനിന്നു തണുപ്പ 
തട്ടാതെ സൂ ദഷിക്കുന്ന നേത്ത ച്ചെറിയ തൂവലുകഠക്കു . 

“പൂടകാം' എനാണു പേര്. . പക്ഷികളുടെ കഴ്ടത്തിലും 

നെഞ്ച്വലും പൂടകാം ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. നീളം 

ക്രദിയ തൂവല് കൊണ്ടാണു പക്ഷികഠംക്കു രൂപസങ്ജള്യം 

സിദ്ധിക്കുന്നു. പാലിലും ചിറകിലും സമൂഭ്ധിയായി ണ്ടാ 

കുന്ന തൂവലുകളുടെ സഫായം കൊണ്ടാണ് അവയ്യുച്ച പറ 

ക്കാന് കഴിയുന്നതും. ജചസമ്ചക്കംകൊണ്ടു നനയാത്ത 

വിധത്തില് ഈ തൂവലുകഠം സ്റ്റിഗ്ദ്ധമായിരിക്കുന്നതുകൊ | 

ണ്ടാണ് പക്ഷികാം തണുപ്പതട്ടാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 

അപ്യുൂടെ ത്വക്കില്നിഅ ഉഠറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു തൈലം ി 

കൊക്കകൊണ്ടെടുത്തു തുവലുകളിയു പുരട്ടാവള്ളതുകൊ 

ണ്ട് അവ സ്റ്റിഗ് ദ്രാങ്ജ യിരിക്കുന്നു. കാററിനെറ ശക്തി 

കൊണ്ടു തൂഖലുകഠം ലിടര്അപോകാതിരിക്കുന്നതിനായി; 



മി 

) ് പ്രക്ഷികാ ൩. 

.തുവലില്ള്ള 'ഓരോ രോമങ്ങളുടെ അഗ്രം അടുത്ത രോമ 

ങ്ങളോ$ പരസ്സരം കൊളുത്തിടതുപപോലെ ചേന്നി 

ന  പക്ഷികാം നമുക്കു പിനോടത്തിനു മാത്രമല്ല ഉപ 

യോഗപ്പെടുന്നതു്. _കൃമികീടാദികളായുള്ള, ഉപദ്രവകര 

ങ്ങളായ ക്ഷുദ്രജത്തുക്കുളെയും കട, കാട്ടുചെടി മുതലായവ 

ജ്മെയും പക്ഷികഠം തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു. ചീഞ്ഞു അഴു 

കിയ പദാത്ഥങ്ങറം മിക്കതും തിന്നുതിക്കുന്നതിനാല്, 

മനുഷ്യന്െറ ആരോധ്യരക്ഷണത്തിനും അവ ഉപകരി 

ക്കുന്നു. എന്നാല് കൃഷിചെയ്യുന്ന ധാന്യങ്ങളും വിളവു 

കട്ട തിന്നു നശിപ്പിച്ചു നഷ്ടം വരുത്തുന്ന പക്ഷികളും 

ഉണ്ടു്. നല്ലതും ചിത്തയും കല൪ന്നല്ലാതെ ലോകത്തില് 

യാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ; 

ചിറക് ഉണ്ടെ്കിലും ചില് പക്ഷികറംക്കു വളരെ 

ടൂരം പറക്കാ൯ കഴിയുന്നില്ല. കോഴ്ടിയും, താറാവും ഇ 

ത്തിന്മ ദൃഷ്ഠാന്തത്മറം തണ്ട് . കൂഷ്ണുടേശങ്ങള ലേ മണല് 

ക്കാടടകളില് ജീപിക്കുന്ന ഒട്ട കപ്പക്ഷിയാണ്ട് ഉത്തമമായ, 

ദ്ൃഷ്ണറാന്തം, ഈ പക്ഷ്। കൂട്ടം തന്നെ പറക്കുന്നില്ല. ൨൫ 

ന്നാല് ഓട്ടത്തില് അതിനുള്ള. സാമത്ല്ലം അന്യയാദ്ൃശ 

മാണ്. ഓട്ടം കൊണ്ടാണ് അതു ശത്രുക്കളില് നിന്നു 

രക്ഷപ്പെടുന്നതു്. ക്ഷീണിക്കുന്നതുവരെ ഓടിച്ചു വേട്ട 

ഒറ്റൈ൪ അവയെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലന്നു. 

പക്ഷികളുടെ രക്തത്തിനു നമ്മുടെ രക്തത്തെ 

ഓം അധികം ലൂഴ്് ഉണ്ടു്. ഈ ചുടു കറ്റഞ്ഞുപ്വോകാമതെ 



ഉ ഉ ഉ അഞ്ചാപ്പോഠംുസ്കൂംം 

സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവയ്യക്ച വളരെ ജാഗ്രതയുണ്ട് . അതി 

നാല് പല പക്ഷികളും ദൂതുഭേദം അനുസരിച്ചു ദ്ദേശാ. 

ന്തരങ്ങളില് പോകുന്നു. സ്വദേശത്തില് ദുസ്സഹമായ 

തന്നപ്പു' ഇണ്ടാകുദ്വോറം ഇത്തരം പ്പക്ഷികറം പൃടുള്ള 
ന? 

1. 

ി 

എ പി [| 00% 

ച പ്പ് 

ദേശങ്ങളിലേയ്യും കൂട്ടമായി പോക പതിവാണ്ട്. ചില: 

പക്ഷികളുടെ ന ആണ്ടുതോവം ഒരു പ്രത്യേക കാല 
ത്താണല്ലോ നാട കോംക്കുന്നതു . അപ്പന് കൊമ്പത്തു" 

ന്ന രൂപത്തില് ശബ്ദിക്കുന്ന പക്ഷിയെയും കയില് 
മുതലായവയെയും ഇതിനു ദൃഷ്ണന്തമായി പഠയാം. ജപ്ര' 

കാരം തണുപ്പുനിമിത്തം സൈബീരിയായില് ന്ദിന്നു ക്രടട 

മായി പ ന നമ്മുടെ നാട്ടില് പ്രത്വ . 

ക്ഷ്യപ്പെട്ട് വിളവു നശിപ്പിക്കുന്ന. ഇരണ്ടകഠം. യ്രുലപ്ര. 
ദേശങ്ങളില് ആവമാസം രാത്ര്വയും ആവമാസം പകലു. 

മാണല്ലാ. ഉത്തര്ധയവത്തില് സൂയ്യയപ്രകാശമില്ലാതിരി 
. ക്കുമ്പോംം, ദക്ഷിണ്ധ്മുവത്തില് സൂത്തുപ്രകാശവും ലുടും 

തൃണ്ടായിരിക്കും. ” ദക്ഷിണധ്രുവത്തില് നിന്നു സൃയ്യപ്രകാ- 

ശം ഒഴിയുബ്ോറം ഉത്തരധ്രുവത്തിലേ സ്ഥിതിയും അത്തു 

പ്പോലെ തന്നെ. ഇ്ചുകാരം സൂയ്യന്െറ അഭാവം നിമി 

ത്തം ഒരു ല്രുവഖ്യദേശത്തില് ശൈത്യം വളരെ അധിക 

മാക്മ്പോഠം ” അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ട ന്ദേരേ മറേറ 

്രവത്തില് എത്തി, കുടാ വെളിച്ചവും ക ് 

പക്ഷികളും ഉണ്ടു . 

ന്തര... യത്നം പം പായി നം 

പ് യര്; 

റ എക്ക്, ണ് 

1] 

മവ നി 7 പി) 

യ.പ 



ര. 

ി പ 7 ി മ റു 

൫ ക്ല. 
ന ച് [4 ക [ 

പ്പാ ശര്. 

രാവണമദം- ി 

നമ്മുടെ വിക്രമമല്പമിതല്ലൊ ര. മ 
: ഗേമ്മതി ഞാന്. പറകല്ല മുനീ! 

ത്രിഭവനവാസിക ളെല്ലാം നമ്മുടെ 

'ഖിബുധുരുകൊണ്ടു പുകഴത്തുന്ന. തം ര് 
$ 

സുഭഗന് ദംരമുഖനെന്നൊരു നാണിയ_ 
_ മഫഹഫോ! ദിശിദിശി കേംക്കുന്നില്ലേ? 

ചം 

തീര്ത്തുരചെയ്യാമിന്നിഫ. നമ്മൊട 
നേര്ത്തുവരുന്നപരൊക്കെ മടങ്ഞം. പ്ര 

ഇജഭഭോന്തകനുടെ കുംഭിപ്പവര൯ 

കൊമ്പുകഠം നാലമുയത്തിക്കൊണ്ടെഥ 
തുയിക്കരമതില് മുസലവുമേന്തി 
ജഭിച്ചാശു വരുന്നേരം ഞാന് ൧൨. 

മുമ്പില് ചെന്നഥ മ്കാസ്റു പിടിച്ചു 
 തരിമ്പുവിടംതെ കരിമ്പകണക്കെ 
കൊമ്പുകഠം നാലമൊരമ്പതു ഖണ്ഡി_ 
ചു൯പൊടു കഭമടിച്ച പിളര്ന്നു. . ൧൬ 

ഇമ്പമകന്നത ) കമ്പമിയന്നുട. : 

നമ്പര്കുലങ്ങളില് മുമ്പനതാക്വീഷ 
വ്വ മണ്ടി ന്ദിലിന്മപുരത്തിന... 
കമ്പുക്കാനതിസം ഭമസരസ൯. . ൨.൭. 



൬൬ 

ങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടുമുന്ത'യും തള്കിയും  . ര് 

അഞ്ചപോപു സ്തം 
പട്ടിണിയിട്ടു വരുന്ന ജനത്തി-_ ന 
ന്നം്ലി കൊടുക്കാത്തവനിശന്മാര് ' 
കെട്ടിസ്വരൂപ്പിക്കുന്ന സുധര്ണ്ണം 
പട്ടം പൊന്നും പണവുമിതെല്ലാം. ൨൪ 

പപെട്ടന്നാശു പ ടിച്ചപറിപ്പാ- 
നൊട്ടും മൂഷണമി ല്ല നമുക്ക്. 

എന്ത।നു പലവിധമുരചെയുന്നു; 
പങ് ക്തിവര൭ന്റ പരാക്രമപൃഷ്ഠികറം “ ൨൮ 
ചിന്തിച്ചാലവസാനവുമില്ല 

ലി 

നിന്തിരുവടിയറിയാത്തതുമല്ല. 
“തലവും സ്വരഗ്ഗം പാതാളം. 
“ഭവനം മൂന്നിലുമിന്നിഫ പാത്താല് ൨.൨. 

“രാവണനോട് സമാനുപരാക്രമ-- 

പാ ണു മുനീന്ദര! 

റി 
' [കാത്ത വീക്ലാ ധിജയാം റു ] 

നി 

പാഠം ഥ് ൫, 

രാവണമദമര്ദ്ദനം. 
ക്യ മംര്ഗ്ശത്തെന്ോക്കിയതു 
കണ്ടിട്ട നില്ലുന്ന കാത്തവിയ്യാ ജൂ നന് 
ത്സടിതി ഭശമുഖനുടയ മുടികഠം പിടിപെട്ടട._ 

4 

₹. 
ലു 

ി 



 . 

രധേണമമമര്നം ളള ൭.൭: 
ത്ധടിതി പരമുടനടിയുമിടി കളം യു 
ചാകാതെ ചത്തു തരംകെറ്ട് രാവണന്. 
കരചരണമുപച്ചരണ്ഷിരുപതു കരങ്ങളും 
ചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ച ലമേശനെ., ഖു, 

കരചരണതലചലനരഹിതമിഹഫ കൊണ്ടുപോയ് 
കാരാഗൃഹം തന്നിലിട്ട പൂട്ടിടിനാന്. 
പത്തുമഖ്വങ്ങളില്നിന്നു പുറപ്പെടു. 
മതുന്നതതര മുറവിളിഘേഷേ നനച്ച ഫര 

ലി; ത്തൂടിഗന്തരമൊക്കെ മുഴങ്ങി 
- പാതാള സ്വര്ഗ്ഗങ്ങളില്ലെത്തി. 
,ഏ്ന്തൊരു മുറവിളിയായിതു ക്രവേ. പ 
“ചങ്ക്തിഗളുന്െറ കരച്ചിലുപോലും??. ന്തം 

എന്തൊരു സമ്കദയമിങ്ങവനിപ്പേ:ഠം$?? 
:/ബന്ധനമാശു ഭവിച്ചതുപോലും ? 
4ള്റവള്ള.വരെക്കെട്ടിയടിച്ച 
പിട്ച്ചുപറിച്ച ര്ന്നപശം 2! ൨൭. 

കെട്ടിയടിപ്പാനെന്തൊരു ബന്ധം 
നാട്ടിലിഭാനീമുണ്ടായ് വന്നൂ 3?? 
/ബലവാനാകിയ കൃതവിയ്ുജനൊടു 

' കല്ഡിപ്പാന്മമയ് ച്ചെന്നൊരുശേഷം.. ൨ത് 
പ്രാരാതവനും ജുവനെക്കെടി_ 
ക്മാരാഗ്കഫ്മതിലാക്കിയ ടച്ചാന്. ള് 



ട് ഡല ര; ം രെ 99൨20൦, സ്തൂകം 

കൊല ചെയ്യാത്തതുമെന്തേ കരവേ$?? 
കാല ഉചയ്കാല് മതിയാമോ ദോഷം? ൨.വൃ 

 പലനാളിങ്ങനെ പട്ടിണിയിട്ടം ട് 

൦ പലരും കണ്ടുടനാനകളി ച്ചും റ 

വലയില്പ്പെട കരങ്ങുകണക്കെ റ. 

വലയണമെന്നേ മതിയാമുള്ളൂ..  .൭.൭. 
കൊല ചെയ്ലാല്പ്പുന്നരന്തകനവനെ 

വലയ്യകഛന്നത്രിഹ നമുക്കറിയാമോ'*? &: 

'രാവീണമുറവിളി കേട്ടിട്ടിങ്ങനെ ) 

ശാവും പകലും ഘോഷിക്കുന്നു, 

കാതില ലീയ്യവിജ്ം മല്. ] ന്റ 

പാഠം” ൧൬ 

നളനും ദമയന്തിയും. 

 ഭാരതവര്ഷത്തിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തു പണ്ടു നിഷധ 
മന്ന് ഒ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചീരസേനരാജാവി . 
“ത൯റ പുത്രനായി നള ൯ എന്നൊരു രാജാവു” ഒരിക്കല് . 
അതിന്െറ അധിപതിയായിരുന്നു. _ അദ്ദേഹം പ്രജകളെ 
“വഴിപോലെ പരിപാലിച്ചുവന്നു. ഭരണസാമത്ഥ്ൃത്തിലും 
ആബാഹ്ുബലത്തിലും നളന് അല്പിതീയനണൈന്നുക്ൂ. 
കീര്ത്തി പ പരന്നു. 



ത് _ നബളയം ഭമയന്തിയും ഷേ 

അക്കാലത്തു വിഭര്ഭരാജായായിരുന്ന ഭീമനു ദമയന്തി 
എന്നൊരു പുത്രി. കൂണ്ടായരുന്നു. സകല സരഭാഗധ്യങ്ങളും 
തികഞ്ഞ ത്തൃ കന്യകയെ വ,വാഹം ച്ചെയ്യണമെന്നു യു ആഗ്രഹം ജധിച്ച. , ഒരു ദിവസം നളന് അരമന _ യിലേ പൂങ്കാവില് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോറം തടാക 

_ _ത്തിന്െറ തീരത്തില് മരു് ഫാംസത്തെ കണ്ടു. കൌതുകം 
തോന്നി ൭ പ്പക്ഷിയെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു എങ്കിലും 

അതിന്െറ കരച്ചില് കേട്ട്: ഉടന്തന്നെ ലിട്ടുകളഞ്ഞു. യാം രാജാവിനു തക്കതായ പ്രതൃപകാരം ച്ചെയ്യ, 
ണമെമെന്നു ഫംസം നിശ്ചയിച്ച. ഒമയന്തിയെപ്പററിയുള്ളൂ 
അദ്ദേഡത്തിന്െറ മനോരഥം സാധിച്ചു കാട്ടക്കാമെന്നു 
ശ്വറഞ്ഞു് ഹംസം വിദര്ഭരാജ്യത്തിന്െറ തലസ്ഥാനമായ 

 ,കണ്ഡിനാപുരിയിലേയ്യ, തിരിച്ചു. പക്ഷി നളന്റെറ ഇണ  ശണങ്ങറം പ്ണ്ണിച്ച് ദമയന്തിയെ കോപ്പിച്ചു. നുളനോട്ടു ' മുമ്പേതന്നെ അനുരാഗംതോന്നിയിരുന്ന ദമയന്തി നളനെ 
യല്ലാതെ ആരെയും താന് വിവാഹം ചെയ്യുകയിളൂ എന്നു ഉറപ്പുപറഞ്ഞുതു. ഫംസം ഈ വിവരം നുളന്െ ₹ അറിയിച്ച തെറ പ്രതൃപകാരകൃ ത്യം നിവഫിച്ച. 

ഭീമരാജാവു പുത്രിയുടെ സ്വയംവരത്തിനു വട്ടം കൂട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ക്ഷണപ്രകാരം പല രാജാക്ക ന്മാരും “കുണ്ഡിനനഗരത്തില്, ചെന്നുചേന്നു. നള മാത്രം വഴിയില് ഒരു ദുഘടം നേരിട്ട. ഇന്ദ്രന്, അഗ്നി, യമന്, വരുണന് എന്ന നാലു ദേവന്മാരും വഴ്ടിയില് വച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ 'കണ്ടെത്തി. ' ഒരു കായ്യയം സാധിച്ചു കകാടുക്കണമേന്ന് അവര് നളനോ ആവശ്യപ്പെ ടം 
ി ന് 

ു 



രൂ. അഞ്ച്വാംപാഠപുസ്തകം 
൫ 

അപ്പകടം ഒന്നും ശങ്കിക്കാതെ നളന് അപ്രകാരം ചെയ്യാ. 
മെന്നു സമ്മതിചു. അവരില് ഒരാളെ വരിക്കാന് നളന്. 
ദമയന്തിയുടെ അടുക്കല് പോയി അപേക്ഷിക്കണമെന്നാ 

& 

യിരുന്നു ദേവന്മാരുടെ കല്പന. ' നളന് പിഷമിച്ച. എ 

അിലും തന്െറ വാക്കു നിറവേറവവാന് സ് ദേവന്മാ 

യൂടെ. ദൂതനായി അദ്ദേഹം കുണ്ഡിനത്തിലേയ്ുച തിരിച്ച . 
ദേവന്മാരില് നിന്ന സിദ്ധിച്ച തിരസ്കുരിണിയുടെ പ്രഭാവം 

കൊണ്ടു് നളന് ആരും കാണാതെ അന്തപുരത്തില് . 
കടന്ന് മയന്തിയുടെ മു്ധില് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്രാദി 

കള്ടെ അഭപക്ഷയെ അറിയിച്ച്, അവരില് ഒരാളെ. 

വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നു അദ്ദേഹം” ദമയന്തിയോട്ട് 
അച്േചേക്ഷിച്ചു: നളന് തന്നെ തആ കായ്യത്തില് ദൂതനായി 

ചെന്നതുകൊണ്ടു ദമയന്തി വളരെ ല്ൃുസനിച്ചു. 44 എന്നാല്. 

ളൂന്്രാദികളം സ്വയംവരത്തിനു വരട്ടെ. ം 

സമക്ഷം ഞാന് അങ്ങയെ വരിച്ചുകൊള്ളാം? _ എന്നു് 

ദമയന്തി ഒടുവില് മവപടി പറഞ്ഞു. നന്. വര്ത്തമാന. 

മെല്ലാം ഇന്ദ്രാദികളെ അറിയിച്ചു. 

സ്വയംവരത്തിനുള്ള സമയമായി, രാജാക്കന്മാര്. 

നിറഞ്ഞിരുന്ന . സദസ്റ്റില് ദമയന്തി ഒരു സഖിയോടുക്രടി 

പ്രവേശ ച്ചു. ഓരോ രാജാവിനെയുംപററിയുള്തു വണ്ണന 

കേട്ടിട്ടും ആരിലും സ്വയംവമമാല ളം ദമയന്തി 

. മുന്നോട്ടു നടന്നു. നളനെ കണ്ടു് മാലയിടു വാനായി രുന്നു 

ദമയന്തിയുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാല് നളന്െറ ആകൃതി 

യില് അഞ്ചു പേരെയാണ് അവിടെ കാണാന് ഇടവന്നയ്ക് . 

അതു ദേവന്മാരുടെ മായയാണെന്നു മനസ്സിലാക്ക്, 
ഭമയന്തി അവരെ  സ്തൂതിച്ചു. നളനെ വേരതിരിച്ചു. 

പി ₹ 



നിന് വ്, റ പ്പ ൽ 

ന് നളന്ദ രെയത്തിധും, ന് 

0 ചകക അമോന്ു പ്രറത്വഥിച്ചു. ൭ടന് വൈ 
മോര് അവരുടെ ഞൃക്ലതി കെക്രയ്ക്താണ്ടു. ദമയന്തി 

ഇളനെ 'ഭത്താവായി വരിക്കയും ചെയ്തു. ഇന്്രാദികഥം 

ച്വധുവ്മോരെ അനുഗ്രഹിച്ചു വരങ്ങറം നല്കി സ്വര്ണ. 

ത്ഞിലേയ്മം തിരിച്ചുപോയി. നളന് ദമയന്തിയോടെ 

ന്നിച്ചു യുന്ന ചെന്നു സുഖമായി ലസ്സിച്ച. 

ക പി വ്ധിഖാഫം ്മോഠിക്കിഴക്കെടില് 

വിവരം അറിഞ്ഞ് പാപപമൂര്ത്തിയായ കലിക്കു സ്മ 

ക്കാന് പാടില്ലാത്ത കോപം ഉണ്ടായി. ഇ ദമ്പതിമാഞെ 
(വേര്പെടുത്താന് ഫ്രൃതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടു ദ്വാപര 

നോടുക്രടി കലി നിഷധരാജ്യത്തേയ്മചഛ തിരിച്ചു. അവിടെ 
പപന്ത്രണ്ടുവരഷം കാത്തിരുന്ന് അവസരംനോക്കി കല്ലി 
ന്മില് ആധേശിച്ചു. ് 

ല് റ ബന്ധുവായി പം എന്നൊരാഥം 

ഉണ്ടായിരുന്ന. കലിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടു പൃഷ്ഠടുര൯ 

നളനെ ചൂതിനു വിളിച്ചു. ലൂതില് പുഷ്ടര൯ പണയം 
ഷയ്ക്യാന് ഒരു കാള മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേഷം 

പ്രകര്ന്ന കലിതന്നെയായിരുന്നു ആ കാള. കരുക്കളില് 
ക്പാപ്പരനം പ്രവേശിച്ച. നളന൯ കളിയില് വീണ്ടും. 

വീണ്ടും തോറവ് നാടും നഗരവും പണയത്തിലായി.. 
ശന്ത്രിമാരം ണിം ം തുപദേശിച്ചിട്ടും കൂട്ടാക്കാക&; ാ 
പോം കളി തുടന്നു വു; നശി. 



൮. 

റൂ൨.  അഞ്ചോംപാഠപുസ്ലകം % 

നള ന്െറ വരാജൂയം കണ്ടു് വൃസനാക്രാന്തയായ 

ദമയന്തി പൃത്രിയെയും പുത്രനെയും വാര്ഷ്ക്റേയന് നന്ന. 

സാരഥിയെ ഏല്ലിച്ച് കണ്ഡിനത്തിലേയ്യക്ട അയച്ച. 
!  പാര്ജ്ണ്ലേയന്൯ അവഖരെ കണ്ഡിനത്തില് കൊണ്ടുചെന്നാ 

ക്കിയശേഷം സങ്കടപ്പെട്ട് പല വഴി നടന്ന് ഒട്ടവില് 

അയോദ്ധയാധിപതിയായ ജ്ുതുപണ്സ്ണുനൈറ സൂതനായി- 

ത്തി൪ന്നു. 

നളന൯ സ്പ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു പുഷ്യര൭ന്െഠ- 

ആജതെയും, വിധേയനായി, ഉടുത്ത മുണ്ടു മാത്രമായി കാട്ടി 

ലേയും, പുറപ്പെട്ട. ഭൈമിയും ഒരുമിച്ചു തിരിച്ചു. കലിയുടഃ 
ദ്വാപരനും അവിടെയും അവരെ പിന്തുടര്ന്ന് ഉപർ. 
വിച്ചു. അവര് രണ്ടു പക്ഷികടടടെ രൂപത്തില് നളമന്റ്' 
മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. ഭക്ഷണത്തിനു - യാതൊന്തഭ 

കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ നളന് ആ പക്ഷികളെ പിടിക്കാമെന്ന: 

തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ധം അഴിച്ച വല വച്ചു. 

“ ്സ്്രം “ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടു് പക്ഷികഠം പറന്ത 
പോകയും ചെയ്തു. യ 

ദമ്ഖതിമാര് വിശന്നു വലത്തു രാത്രിയില് ഒരു വഴി 
യമ്പലത്തില് ചെന്നു കിടന്നു. ക്ഷിണംകൊണ്ടു ദമയന്തി 

കൂറങ്ങിപ്പോയി. €%ക്രടെ കൊണ്ടുനടന്നാല് ഇവരേ: 

വലയും. വിട്ടേച്ചുപോയാല് പിതൃഗൃഫത്തിലോ മറേ 
ചെന്നു രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ള.ം. ധമ്മനിരതയായ ഇവക്ക്: 



നളനും ഒരയന്ധിശ്യം, വൂന്ധ 

അപായം ഒന്നും ഉണ്ടാകയുമില്ല."" _ ഇങ്ങനെ തീര്ച്ച 
പ്പെടുത്തി ന൭൯ ഒമയന്തിയുടെ രക്ഷയ്യ്യായി ദേവന്മാരെ 

പ്രാത്ഥിച്ചിട്ട് ആ സാധ്വിയുടെ വ്സ്രത്തില് പകുതി 
മുറിച്ചെടുത്ത് ഉടുത്തുകൊണ്ട്" അവിടെ ന്നിന്നുപോയിം 

ദമയന്തി ഉണര്ന്നുനോക്കിയപ്പ്ോറം നളനെ കാ 

 ണാഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു കാട്ടില് ഉ ഉന്നുനടന്നു. അങ്ങന്നെ 
 പ്പോകമ്പോഠം ഒരു പെരുഖ്ാമ്പു' കാലില് ചുററി വിഴു 

ആവാന് തുടങ്ങി. ദമയന്തിയുടെ ലിച്ചി കേട്ടു ഒരു 

കാട്ടാള ൯ അവിടെ തത്തി. പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് 

൭ സാധ്വിയുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ച ഇങ്ങനെ തആആകള് 

ത്തില്നിന്നു രക്ഷിച്ചവെങ്കിലും പിന്നീട്ട് ഉപദ്രവിക്കാന് 
തുടങ്ങുകയാല് ദമയന്തി അവനെ ശപ്പിച്ചും ശാപമേറ൪' 

അവന് കരിഞ്ഞു ചാമ്പലായി. വിജനവും ദര്ഗമവു 
മായ അരണ്യൃത്തില് കരടി ദമയഞ്ഞി പിന്നെയും ഏറെദൂരം 
ടന്നു. വഴിക്കുവച്ച് ചേദിരാജധാനിയിലേയ് യാത്ര ച്വെ 

യ്്ന്ന ഒരു സംഘവം കച്ചവടക്കാരെ കണ്ടെത്തി. അവരോ 

ടെത്തേ ദമയന്തി ആ നഗരത്തില് ചെന്നുചേർന്നു. 

നഗരവിഥിയില്ക്രുടി നടന്നുപോയ ദമയന്തിയെ 
രാജമാതാവു കാണാനിടയായി. രാജ്ഞി ദമയന്തിയെ 
കൊട്ടാരത്തില് വരുത്തി കായ്യയങ്ങഥം ചോദിച്ച. താ൯ 
ആരെന്നു പറയാതെ ദമയന്തി തനെെറ അശരണാവത്ഥ 
രാജമാതാവിനെ മനസ്സ്റിലാക്കി. ഭാവംകൊണ്ടും സം൭൭ 
ഷണംകൊണ്ടും ദമയന്തി കലീനയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി 



രു 
7; റ ( അഞ്ചംപാറേപുയ്ലുകം 

രാജ്ഞി നം സുനന്ദയുടെ സഖിയായി അവത 
കൊട്ടുരത്തില് താമസിപ്പിച്ചു. 

കിയ ഉപേക്ഷിച്ചു നളന് ലനനത്തില് സങ്ച്വരി 
ക്ജമ്വേ0ം ഭയങ്കരമായ ഒരു പി കണ്ടു. അതിന 
മൃമ്ില് നിന്നു തന്െറ പ്പേര് പറഞ്ഞു" ആരോ നിലപിള്ളി' 
ക്കുന്നതും കേട്ടു; നാഗരാജാലായ കാക്കോടകനായിരുന്മ 
കാട്ടുതീ വില് പെട്ടിരുന്നത്. നളന് കാക്കോടകനെ അശ്മി 
ബാധയിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചു എന്നാല് പ്രതൂപകാരമായി 
കാക്കോടക൯ നളനെ കടിച്ച് ' മുറിവേല്ലിക്കുകയാഞ്ഞ 

ചെയ്യുത്. വിഷബ്ചാധകൊണ്ടു് കൃ്ണുവള്റുനായിത്തികണ 
നടനോട് കാക്കോടകന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 4:൭൭ 
വിഷം അങ്ങയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കലിയെയാണു പീഡി 
പ്പിക്കുന്നതു. അപിടമത്ത ആരും തിരിച്ചറിയാതില് 
ക്കാ൯ ഇ വൈവര്ണ്ദയം ഉപകരിക്കും. എന്നെ സ്മരി 
ച്ചകൊണ്ടു ഞാ൯ തരുന്ന ഈ വ്രും ഉടുത്താല് വണ്ടും 

ചൂവരൂപം പ്രാപിക്കാം. ബാഹുകന് എന്ന പേരില് 

. അയോദ്്യ യില് ചെന്ന് ഭൂതുപര്ണ്ണരാജാവിനറെറ സൂത 

നായി പാക്കുക. അദ്ദേഹം അങ്ങേയ്യക്ച അക്ഷ ഫ്ൃുദയ 

മന്ത്രം ഉപദേശിക്കും. അതോടുകൂടി കലി അങ്ങയെ 

വിട്ടൊഴിയും. താമസിയാതെ ഭൈമിയെ കണ്ടെത്തുവാനും 

അങ്ങേയയച്ച സാഗതിലരും. 5? ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് 
നളന് അയോല്ലായയല് ചെന്ന് യം. സൃത 

ണായി അവിടെ താമസിച്ചു. 

നളനും ദമയന്തിയും നാ$ പിട്ടുപപോയ വൃത്താന്ത 

കേട്ട വൃസനാക്രാന്തനായ ഭീമമഫാരാജാവു അവരെ 



പ 

്ു ാ നളനും മമയന്തിയും. [പം 

രി & എല്ലാ ടിക്കുകളിലേയ്യുചഛം ആളുകളെ അ 
/ തച്ചു, അവരില് സുദേവന് തന്നു പേരായ ഒരു ബ്രാമമ 
അന് ചേടിരാജ്യത്തു ചെന്നു ദമയന്തിയെ കണ്ടെത്തി. 
മമയന്തി തന്െറ ജേഷ്ടത്തിയുടെ മകളാ ണെന്നറിഞ്ഞു 

'ഭാജമാതാവ് വള്രെ സന്തോഷിച്ചു. വേണ്ടുംവണ്ണം 

; സര്കക്കരിച്പ് ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അനുതപി 
 ക്കാതെയും ഇരുന്നില്ല. ഇളയമ്മയോടു യാത്ര പ്പറഞ്ഞു 

ഭൈമി സുദേവനോടു കരടി തേരില് കയറി കണ്ഡിന 

. പുരത്തില് ചെന്നു താമസിച്ചു. 

നളന് ജതുപര്ണ്ണുനെറ സാരഥിയായി അയോദ്ചൃ 
ജില് താമസിക്കുന്ന വിവരം അദ്ദേഫത്തെ തിരഞ്ഞൂനടന്ന 
പ൪ണ്ണാദനെന്ന ബ്രാഹമ്മണനില്നനിന്നു ദമയന്തി അറിഞ്ഞു. 
ഇഈകനെ കണ്ഡിനപുരത്തിലേയ്യുയ വരുത്താന് ദമയന്തി 
മാതാവിന്െറ അനുമതിയോടുക്രടി ഒരു കരശലം പ്രയോ 

ഴിച്ച. സുദേവനെ ലിളിച്ചം അയോദ്ധ്യയില് ചെന്നു 
ഇപ്രകാരം പറയണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. :ണള൯ ജീപി. 
ച്ചിരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞില്ല. ദമയന്തിക്കു 

 പ്രുനര്വിപാഘം നടക്കുന്നു. നാളെയാണു സ്വയംവരം. 

അതിലേയുക്ച രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പോകുന്നു.” സുഭേ൨ഷ 
ഈയ വത്തമാനം ടൂതുപര൪ണ്ണസദസ്റ്റില് പരത്ത്. 

അയോദ്ധ്യയില്നിന്നു വിദര്ദത്തിലേഡ്ുച അനേക 
ദിവസത്തേ വഴി ദൂരമുണ്ട്. ആ ദ്രൂരം ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു 

' കടന്നു പോകാന് അശ്വഹൃദയമന്ത്രം വശമുള്ള നളനു 
യ്മ കഴികയുള്ള, എന്ന് ഒമധയന്തിക്ക് അറിയ 

ന പ. യം തത " 



വൂ൬ അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകം 

മായിരുന്നു. 'ഇതുപര്ണ്ണനെറ സാരഥി നളന് തന്നെയോ 

എന്ന് അറിയുവാനുള്ള. ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇതു. 
സുദേവന് ചെന്നുപറഞ്ഞ വത്തമാനം കേട്ടപ്പേറം 

ട്തുപരണ്ണന സ്വയംവരത്തിനു പോകാന് ബദ്ധപ്പെട്ടു. 

ബോഷുക൯ തേര്തെളിച്ചു. രഥം വായുവേഗത്തില് 
പാഞ്ഞൂതുടങ്ങി. കുതിരയുടെ ഗതിവേഗം അശ്വ 
ഹൃദയം ഫുന്ന മന്ത്രത്തിന്െറ  ശക്തികൊണ്ടാണെന്നും 

 രൂജാവു് ബോഹുകനില് വില് മനസ്സിലാക്കി. ജുതു 

പര്ണ്ണനെറ അപേക്ഷപ്രുകാരം ആ മന്ത്രം,നളന് അദ്ദേ | 

ഹേത്തിന് ഉപദേശിച്ച. പകരം രാജാവ് നളന് അക്ഷ . 

ഫ്ൃദയവും ഉപദേശിച്ചു. ത്ത ഉപദേശം സിദ്ധിച്ച ക്ഷണ 
ത്തിൽ കലി നാളനെ വിട്ടുമാറി. 

അന്ന സായാഫാത്തില് തന്നെ നളനും തു 

പര്ണ്ണനും കണ്ഡിനത്തില് ഏത്ത]. സ്വയം വരത്തിനെറ 

ഒരുഗത്ങെറം ഒന്നും കാണാഞ്ഞതിനാല് ജതുപ൪ണ്ണ൯ 

വല്ലാതെയായി. സാഫാര്ദ്ദംകൊണ്ടു ഭീമരാജാവിനെ 

സന്ദര്ശിക്കാന് വന്നതായിട്ടേ അദ്ദേഫം ഭാവിച്ചുള്ളൂ.. 

കര്ത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൈമിക്കു ചിരൂ 

പനായ ബാഫുകനെ കണ്ടപ്പ്യോഠം കഠിനമായ ആശാ 

ഭംഗമുണ്ടായി. എങ്കിലും തന്െറ സഖിയെ അയച്ചു ചില 

അന്വേഷണങ്ങറം നടത്തിയതില് ബാഹുകന് നളന് 

തന്നെയാണെന്ന് ഏഈഫിക്കത്തക്ക ലക്ഷ്യങ്ങറം കിട്ടി. 

അമ്മയുടെ അനുമതിയോടുക്രടി ബാഹുകനെ ആളയച്ചു 

വരുത്തി സംസാരിച്ചതില് അദ്ദേഹം തന്െറ ഭര്ത്താവു 

തന്നെയാടണുന്നു മൈമിക്കു തോന്നി. എങ്കിലും ആകൃതി, 

ഭേദം കണ്ടു മങ്ങി നിന്നുപോയി. അപ്പോം നളന് 



ക ലി ന ന്്തും നു 
ഴ് 

ഡ് 

കാക്കോടക൯ കൊടുത്തിരുന്ന ലസ ധരിച്ചു ത൫൯റ൨. 

സ്വന്തരൂപപത്തില്. പ്രത്വക്ഷപ്പെട്ട. പുനധ്വിവാഫം നിശ്ധ 

യിച്ചുതു കേഖലം ഒരു ഉപായമാണെന്ന നളനു ബോഭ്്ൃ 

ഘപ്പട്ടം ദീര്ഘകാലം പിരിഞ്ഞിരുന്ന പുത്രരെ ആഗ്ലേഷിച്ച്, 
നളന് ആനന്ദി. ഭായ്യാപുത്രാടികളോടും പരിവാരങ്ങ 

എളാഴുംക്രടി ഞു മഹാനുഭാവന് നിഷധരാജ്യത്തേയൂക്ച പുറ 

ഒപ്പിട്ട. പുരവാസികഠം അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷചുവം 
എതിരേറവ. പുഷ്ഠരരനില് നിന്നു രാജ്യം വീണ്ടെടുത്തു 
ഓള൯ മുമ്പിലത്തേപ്പപോൊലെ ഷ്രുജാപാലനം ചെയ്ത 

[വശായി വസിച്ച. _ ് ൽ 

[ 
 കരണ്തതനതത്ഞത്തി.അയയം യ 

ലി 

പാഠം ൧ ൭. 

സന്മാഗ്ലഗോപദ്ദധേ: 

ഒറയരുതു പൊളിവചനമറിയരുതു ദുമ്മഭം 
തും ചെയ്തിടൊലാ ഭവാന്. 

.കറയരുതു വിമതരോടു., മറയരുതു ധമ്മവും 
കററങ്ങറം ക്രടാതെ ഫ)ംസയും ചെയ് കൊലാ. . ത് 

മറ വരുതു മനതളിരിലറയണമതൊക്കവേ, 

ശാമുയ്യമില്ലാത്ത വാക്കു ചൊല്ലീടൊലാ. 

ഏഞളിയമുതു സഭനട്ടവിലൊളിയരുതു വിദയകഠം 

ഞാനെനഅഫംഭാവമെങ്ങും തുടങ്ങൊലാ. 



മുവ൮ !  അഞ്ചപറേപ്പുസ്തകം 

പടമരുതൊരുവനൊടുമവിടമതിഭര്ഘം 
കായ്്യം വല്മ്പോറം കരുത്തുപോമാശയമ. 

ന് കലപഫ്ാരമതായ് വരും. 
കാമവും ക്രോധവും കൂടാതിരിക്കു നീ. 

കളവുമരുതൊരുചൊഴുതുമബലതനെ വഖയ്യ്ല്യൊലാ 
കര്ണ്ണണജപന്മാക്കു ചിത്തം കൊടുക്കൊലാ. 

രു പുരുഷനൊടുമരുത്ു പരുഷവചനം സഖേ! 

ഒട്ടും ഗുരുക്കളെ ധിക്കരിച്ചീടൊലാ. 

ഒര പൊഴുതുമരുതു തല പരധനപ്പ൪ഗ്രഷം 

ഓര്ത്താലിതില്ച്പരം ദോഷമെന്തര്ഭകാ. 

അബല നൊട്ട പടപൊരുതുലിരുതു വ വ ലാ 

അത്ഥം കൊതിച്ചിട്ടനത്ഥം നടത്തൊലാ. 

യ ചില സുകൃതിപുരുഷാ്മാതി-- 

ഖഞ്ച്യനുപഠ്രവം കല്ലിച്ചുയയ്യെൊലാ. ി 

കഠാകമതിലതിരുചിയുമനുചിരുമതേ, ശ് നി് 

കല്ലി ച്ചുതജ്ാതൊരല്ലം ലഭിക്കുമോര് 

അതിനു പണമിതിനു പണമിതി ശാത ചെത്കയാ- 

ലതൃയന്തലോഭവാനെന്നു കോംപ്പിക്കൊലാ. 

_ അവനിസുരധനികരുടെ ധനമതുമെടുക്കൊലാ, 

ആപ്പത്ത്തു വാരാതെ രക്ഷിച്ചതകാഠംക നീ. 

എ ത്ന 1 

44൯ 

വിധ ത്യാ: 



സന്മാഃഗ്ഗ്രാപ്പദേശം. . “ പഖൃയം. 

ദ്ൂരവിണമദമരുതു തവ കവലയവിലോചനാ 
ദ്രധ്യ൦ നശിക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കു നീ. 

ധേരവശത കലരുമൊരു പുരുഷനു കൊടുക്കുന്ടം 
ഫ്രാണനെന്നാകിലും, പാത്രമെന്നോക്കെദോ. | 9.൭... 

കാപലതകള തു തവ ചതുരഗുണവാള്ിധ 
ചണ്ഡാലന്നെക്രടെ നിയമ ചെയ്തീടൊലാ. 

അതിവചനമരുതു, പുനരരുതു പരിഫാസവു_ ല് 
മാത്മപ്രശംസയും ഭചയ്യീടൊലാ ഭവാന്. - 5 

പകിടകളി പകടകഴ്മരുതു ചത്ുരംഗവുഴ 

വ്വാനവും നായാട്ടുമൊട്ടും തുടങ്ങൊലാ. 

കസുമഫലജലരഫിതമരുദ്ുവി വസ'!ക്കൊലാ 

ക്രപങ്ങളില്ക്കുളിച്ചര്ഫ്യം കഴിക്കൊലാ. മി ൭. 

സ്വജനമൊടു കലഡമത്ുമരുതു ദുരിതം ഫലം 
സ്വാദു വസ്ത്ക്കഠം താനേ ദൂജിക്കൊലാ. 

' ഹിതവചനമഫിതനൊട്ുമുചിതമവനീപതേ! 

ഹിംസയും വ്വിന്നെച്ചരുക്കണം മിക്കതും, 

ഉ.ഷസി പുനരുണരു കയുമുചിതവിധി ചെയ്തുയും 
 ആ.ത്സാഹശാലിയായ്ത്തന്നെ വസിക്കയും, ു 

ഉടമയൊടു വല വറ്റിയിലുതകിയ യശസ്റ്റിനാ_ 
ൃശ്ലിയും സ്വഗ്ലുവും പാതാളലോകവും. ) ര് വയം 

പി 



രയ സാര് 

അഖിലമപി ശിയ ചേക്കയു_ 
മാവശ്യമിച്ചൊന്നതെല്ലാം നിനയ്യെടോ. ൭൦ 

 [ശിഖപുരാണം.] 

പാഠം ൧൮. 

രക്തചംക്രമണം. 

നമ്മുടെ ശരീരത്തില് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവു 

' ചവററ്/യാല് മക്തം പ്രവഫിക്കുന്ന. രക്തം ശരീരത്തില് 
സര്വത്ര ല്യാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതില്നിന്നും ഉരഘി 
ക്റൊവുന്നതാണ്ട് . രക്തം ശരീരത്തില് കെട്ടിന്നില്ല്ൂകയല്ല. 
ശരീരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ നേരവും 
ചുററി ഒഴു കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ഇതിനു 
ക്തചം്രമണം എന്നു പറയാം. രക്തചംക്രമണം 

എങ്ങനെയാണു നടക്കുന്നതെന്ന് ഈ പാഠത്തില് 

വിരിക്കുന്നു. ു 

6 ശുദ്ധജലം ഭുര്ല്പഭമായ പട്ടണങ്ങളില് ജലവിത 

രണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്പവദായത്തെ രകതചക്രേമണത്തോ്ട് 

ഉപമിക്കാം. പട്ടണത്തിനു സമീപമുള്ള നദികളിലോ 

മറ ജലാശയങ്ങളിലോ അണു കെട്ടി വെള്ളം ചെരുക്കി . 

ന്നിവത്തി സാഭരിച്ചാണു ജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതു. 
ഒരു വലിയ കഴല് വഴിയായി വെള്ളം പട്ടണത്തില്കൊണ്ടു 

ന നി ൬ 



പ 
ക രക്ചശുചംകമണം, 

ഭപ്പാകന്നു. (ആ വലിയ കടലില്നിന്നു പിരിയുന്ന. 

അനേകം ലിക വെള്ളം ഓരോ തെരു 

ടം 

ച്വിലേയയച്ഛ തിരില്വവിടുകയും, അതിലും ചെറിയ കഴല 

കറം വഴിയായി വിടുതോവം ഏഎത്തിച്ചകൊടുക്കുകയും 

ചയ്യുന്ന. 

സ്ലാനം, വസ്തൃരശോധനം തലായ ഉപ്പയോ 

രിക്കുന്ന ജലം മലിനമായിത്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വീട്ടക 

 ഭിതനിന്നു നി൪ഗ്ഗമിക്കുന്ന മലിനജലത്തെ പട്ടണത്തിനു 

വെളിയില് കൊണ്ടുപോയി കളയേണ്ടതും പട്ടണവാസി 

കളുടെ ആരോഗ്യരക്ഷയ്യക' ആവശ്യമാണ്. വീടുകളിലേ 

മലിനജലം ഓരോ ചെറിയ കഴുലുകളില്ക്കുടി തെരുവുകളി 

ലുളള വലിയ കഴലകളിലേയ്യുചം, ഈ കുഴുലുകളി ലുള്ള ജലം 

പട്ടണത്തിനു പുറത്തു ഒ്ള. ജലാശയങ്ങളിലേയ്യഛം കൊണ്ടു 

പോകുന്നു. ) 

മേല് വിവരിച്ച പരിപാടിയില് പം 

“സംഭരണം; ശ്രദ്രാജലത്തിന്െറ വിതരണം, മലിനജലത്തി 
-൭൯റ വിസജ്ജനം ഇങ്ങനെ മൂന്നുകാര്യങ്ങഥം അടങ്ങി 
യിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഈ രിതിയില് തന്നെയാണ് 

ല്ല ശരീരത്തില് രക്തചംഭ്രമണവും. രക്തം സംഭരിക്കാന് ഒരു 
പാത്രവും ശ്രദ്ധരക്തം വിതരണം ചെയ്യ്യവാ൯ ഒരുകൂട്ടം 

ഷഴ്ചലുകളും നമ്മുടെ ശരിരത്തില് ഉണ്ട് . എന്നാല് മലിന 
ജലം പോലെ മലിനരക്തത്തെ വെളിയില് കളയു 

ന്നില്ല. തത രക്തത്തെ ശുദ്ധമാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗി 

ക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു് ി 

ശരീരത്തില് രക്തം സാഭരിക്കുന്നതിനുള്ള പാത്ര 

എദയമാകുന്നു. ഹൃദയം ഏകദേശം ഒരു ശംഖിമെറയോ, 



 അ൨. അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം . ര. ല് 

തരാമരമൊട്ടിതെറയോ ആകൃതിയിലുള്ള താണ്. ശാഖ? 

ത്തോടുള്ള, ആകൃതിസാമ്യംനിമിത്തം ഇതിനെ ചങ്ക്” 
ന്നു മലയാളത്തില് പറയാണ്ട്. ഡ്ൃദയം നെഞ്ചി 
രില് അല്ലം ഇടത്തോട്ടിുമാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പരന്ന. 
അററം മുകളിലും ക്രത്ത അററം താഴെയുമായി രഞ്ജു 
ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ (പുപ് ഫുസമങ്ങഭൂ.ടെ) ഇടഡ്ല്യാഞ്ഞ് 
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 രക്മചംക്രമങ്ങംം ൂ ന 

ശുതിഒന്റ സ്ഥാനം. ഇടത്തേ മുലയ്ക് താഴെ കൈയ്ത്ച്ഛു 
ഭനാക്കയാല് ഹഫ്ൃൃദയസ്സറന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. 
മുരു മന്ഷ്യന്െറ ഹദയത്തിന് ഏകദേശം അയാളുടെ. 
കുഷ്ണിയോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. ഹൃദയവും അതി ന് 

ഇരുവശങ്ങളിലായി പുപ്ഫുസങ്ങളും സ്ഥിതി 

ശ് ി 
പ്ലുന്പ വിച 

ി 

ദ്ധ മഹ ഡി 

ി 

മഹാധമണ 
ളള 

. ൽ ക; ഇടതു മേല 1] 4 ഏത ധന ണ്ഡ ല്ല  പ്ള് 

വ്വ 

മ്മേഖ്ന 



൯൪ അത്ചോപോഠംുസ്ലകം 

ചെയ്യുന്നതു് ഒന്നാം പടത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ത. 

ചാക്രമണം ശരിയായി മനസ്സ്ിലാക്കുന്നതിനു ഹൃദയ 

ത്തിന്െറ ബാഷ്യൃരൂപം കണ്ടാല്  മതിയാകയില്ല.. 
അതിന്െറ അന്തര്ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന്” പരിശോധിക്കാം. 

രണ്ടാം പടം നോക്കുക. പൊള്ള യായ ഈ ചിയ, 

“ അതിന്െറ ദിത്തികറം മാം സപേശികളെക്കെണ്ടു” നിമ്മി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്െറ നടുവില്ക്കുടി കീറ്സ് മേലായി" 

ഒരു ിത്തി അതിനെ ഇടത്തും വലത്തും: ണ്ടു വലിയ: 

അഠകളായി പിഭജിക്കുന്നു. ഇടത്തേ അറയും ഖലത്തേ: 

അറയും തമ്മില് നേരിട്ട് യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ല. ന 

ഇടത്തേ അറ ശുദധാരക്തത്തിനും, വലത്തേ അറ മലിന 

മക്തത്തിനും ഉള്ള. താണ്ട് . ഓരോ അറയുടെയും മദ്യ 

തിന് അല്പം മുകളിലായി വിലങ്ങെയും ഓരോ ഭിത്തി 

ഉണ്ടു്. അങ്ങനെ ആകെക്കൂടി ഹൃദയത്തില് (൧൪ വലത്തു 

മേലറം (൨) വലതു കീഴ, (൩) ഇടതുമേലറ, (ര്) ഇടതു 

കീഴറ എന്ന് നാലു് അറകളുണ്ടു. കീഴുറകഠാംക്കു് മേലറക. 

മെക്കാഠം വലിപ്പം കൂടം. ഓരോ വശത്തുള്ള. മേലറയുക: 

ഷീഴറയും തമ്മില് വേര്തിരിക്കുന്ന കുവക്കെയുള്ള. ഭിത്തിക ' 

ഉടെ മദ്ധ്യത്തില് ഒരോ ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടു . ഈ്വകേം 

ത്തോട് ബന്ധിച്ച് കീറ് പ്പോട്ടു മാതരം തുറക്കത്തക്കവണ്ണം 

കരോകവാടം ഉണ്ട് . മേലറയില്നിന്നു കീഴറയിലേയ്ല്ച. 

രക്താ അല്ലാല്ലമായി ചേന്രകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും കീറ 

ഡിതനിന്നും രക്തം മേലറയിലേയ്യക്ട് ഒരിക്കലും കടക്ക 



രക്തചംക്രമണം. 

മി 'ചിധാനത്തിലുളഃ ഒരു വിശേഷം 
ക്രടി നാം ധരികേണ്ടെതുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്െറ, പാര്ശ്വ 
ങ്ങളിലും അകത്തും. ഭിത്തികഠം ഉള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടു 
ണ്ടല്ലോ. ഈ ഭിത്തികഠം മാസപ്പേശികളെക്കൊണ്ടു 
നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണമായി! ചേശികഠംക്ക്” 
സങ്കോചിക്കാനും വികസിക്കാനും ശക്തിയുണ്ട്. കൈയ്മ്ുട്ടു 
മടക്കുമ്പോഠം ഭൂജത്തിലും വണ്ണയിലുമള്ളു. ച്പേശികുറം। സം 
്കോചിക്കുന്നതും, നിവക്കുമ്പോഠം അവ വികസിക്കുന്നതും 
നമുക്കു കാണാം. എന്നാല് കൈയ്യിലേ പേശികാംക്ക്” 

. ഈ വികാരം ജനിക്കുന്നത് കൈയ് മുട്ട് മടക്കണമെന്നോ.  നിവര്ക്കണമെന്നോ നാം ഇക്കിക്കുമ്പോഠം മാത്രമാണു് 
ഹുദയപേശികളാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇക്ശുയെ അചേക്ഷി 
ഓതെ സ്വയമേവ സങ്കോചിക്കയും വികസിക്കുയും ചെയ്ത്ുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹുദയപേശികഠകക്കെല്ലാംക്രടി' ഏകുകാലത്തല്പ സങ്കോചവികാസങ്ങറം ഉണ്ടാകുന്നതു. , ആട്യമായി ഇരുവശത്തുമുള്ള. മേലറകളുടെ ഭിത്തികഠം. 
സങ്കോചിക്കുന്നു. അവയ്യടെ സങ്കോചം അവസാനി . പികാസം ആരാഭിക്കുമ്ോഥം കിഴറകളൂടെ ഭിത്തികഠം. സമ്കോചിക്കുവാ൯ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആദ്യം മേലറ കഠം രണ്ടുംക്രടിയും അനന്തരം കീഴുറകംം രണ്ടുംക്രടിയും സക്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സങ്കോചവികാസങ്ങറംക്കാണ് 
പറയുന്നതു്. മദ്റ്യപ്രായവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു മനമ പെന്റ ഫ്ൃദയത്തിന് ഒരു മിനിട്ടിൽ എഴുചതുമുതല്. കമൃണപ്പത്ുവരെ സ്തുന്ദനങ്ങം ഉണ്ടാകുന്നു 

ച 

ഏഭയസ്ണന്ദം ഫ്ലുന്നു. 

ലി 



ന്ന ; | ക്യാം പോറുസ്തകം ക 

. ഇന്തി ഫദയത്തിന്െറ മേലറകളില് രക്തം ന 
അഞ്തിരിക്കുഷ്വോഠം അവയ്മുച സുങ്കോചമുണ്ടായാല് ഏന്തു 

(സംഭവിക്കുമെന്നു നോക്കാം. . സങ്കേചത്താല് രക്ത 
തന് കെട്ടിനിച്ുവാനുളമമു സ്ഥലം കുറഞ്ഞു രക്ത , 

| .ം 

] 

ി 

॥ 
ി ! 

4) 
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പാ ്ചപ്__വാമ റ്റു സന്നി. 
പ്ഡ് ലെ ധ്മാലകങ്ങശ 

ി പ്പാ... ഹൃദയം ക 

റ്റി ല് 



[ ! 

ി ം 
രക്തചംകൂമണം. ് ്് ൯9. 

ചി ന അധികവും അടിയിലുള്ള ദ്വാരത്തില്ക്രടി 
 കീഴറയില് കടക്കുന്നു. അനന്തരം” കിഴറകറം  സജ്ജോ 
ചിക്കുന്നു. കിഴുറയുടെ സങ്കോചത്താല് ശക്തം, മേല്ലോട്ട 

 പൊഞ്ങുമെങ്കിലും ഇടയ്മക്ചള്ള വാതല് അടഞ്ഞുപോക , 
 ന്നതുകൊണ്ടു മേലറയിലേയ്യു, പ്രലഹിക്കാന് സാധി 

ഴ് ക്ല അതിനാല് കീഴ്റകളോട്ട സംഘേടിപ്പി ച്ചിരിക്കുന്ന റ്! 

 കഴുലകഠം ഖി രക്തം പുറത്തേയ്മ്ഛ കടക്കുന്നു. പ. 

ാ 
ഈ പാഠത്തില് ചേത്തിരിക്കുന്ന മുന്നാമത്തേ . പപ്പട 

ത്തില് ഫ്ൃദയത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ട; കളു കുഴുലുകറം കാണി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില് മേലറകളോട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരി 

ക്ടന്ന കുഴുലുകഠം വഴിയായി രക്തം ഹൃദയത്തില് വന്നു 
ല് 4 പീഴുകയും, കിഴുറകളോടട സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു. 
 കുഴലുകറം വഴിയായി എദയത്തില് നിന്ന് രക്തം വെളി 

ഴ് 

ലി 
പ് 

1] 
ലല 

യിലേയ്മുഛ പോകയും” ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞ നാലു 
 കഴുലുകറംക്കു സിരകറം എന്നും, ഒടടപില് പറഞ്ഞ രണ്ടു 
കഴുലുകഠംക്ക് ധമനികഠം എന്നും പേര് പറയു. 

ഇനി പം മാണ് ക്രമം എങ്ങനെ 
എന്നു വിവരിക്കാം. ഹൃദയത്തിന്െറ ഇടത്തേ കീഴറയി ല് 
നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ധമനിക്കു മഹാധായനി എന്നാണ് 
പേര. എന്തെന്നാല് ഇതു ശരീരത്ത ലുള്ള എല്ലാ ധമഡി; 
കളില്യവച്ച് വലിപ്പം ക്രടിയതാകുന്നു. ഇതിനെ 

. കണ്ഡരാനാഡിയെന്നും പറയാറണ്ട . ഇടത്തേ കാഴറയി 
ലുള്ള രാതത്തിന നിര്ഗ്ശുമദ്വാരം നല്കുന്നതു” മഫാധമനി 
മതന്നെയാെ . ഇടത്തേ കിഴുറയുടെ സങ്കോചം കെറ്റഞ്ടു് ൽ 



ക 

വ്വ ന അഞ്ചാം. റേപ്ുസ്തും 

അതിലു. രക്തം മഫാധമനിയില് . വ്ര 
ഇതു ശുദ്ധരക്തമാണ് . ഈ രക്ഷടം വിണ്ടും അറയിലേയ്യം 
പ്രപശിക്കാതിരിക്കുത്തക്കവണ്ണം മഫാധമനിയുടെ ദ്വാര 
ത്തിലും ഒരു കവാടം. ബന്ധിച്ചിട്ടണ്ട. പട്ടണത്തിലേയ്യക്ച 
ജല കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ കഴ ചെറിയചെറിയ 
കഴലുകള്യായി പിരിഞ്ഞു വീട്ടകളിലേയ്യചം പോകുന്നതു 
പേഘെ മഹാധമനി അനേകം ശാഖോപശാഖകളായി 
പിരിഞ്ഞു” ശരിരത്തിന്െറ നാനാഭാനങ്ങളിലേയ്കചചം ആവ, 
ശ്യമക്ക ശുദ്ധരക്തം വഫിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. നെമ്മു്ം 
കഴുത്തു , തല, കൈയ്ക്കും മുലായ അംഗങ്ങാംക്കു രക്ത, 

വിതരണം ചെയ്താന് ഒരു ക്രട്ടം ധമന് കഠം മഫാധമനി 
യിത് നിന്നു പിരിഞ്ഞു മേല് പ്പ്യോട്ട കയവന്നു. ഉ ഭരഭിത്തി 
കളെയും ഉദരത്തിലുള്ള. അംഗങ്ങളെയും കാലുകളെയും 

രക്തസേചനംകൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറെറാരു 

കൂട്ടം ധമനികഠം കീഴ് പ്പോട്ടും ഇറങ്ങുന്നു. 

ഇങ്ങനെ വേഭപിരിയുന്ന ധമനികഠം ഒടുപിത്. കൃശ 

ങ്ങളായി അതിസുക്ഷ്മങ്ങളായി മനുഷ്യദൃഷ്ടിക്ക് അശഷോ। 

ചരങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. ഭൂതക്കണ്ണാടിയുടെ സഫായം 

കൊണ്ടു മാത്രമേ ഇവയെ കാണാന് കഴികയുള്ളൂ. 

ഈ കുഴുലുകഠംക്ക് സൂക്ഷ്മധമനികഠം (പ്പി 

എന്ന പേര് പറയുന്നു. യു മനുഷ്യശരീര 

ത്തില് സര്വത് വ്യാപിച്ചിട്ടണ്ട്. ഇവയ്ടെ ഭിത്തികഠം 

അത്യന്തം നേര്ത്ത വയാണ്. ഈയ സൂക്ഷുധമനികളില് 

കടി സഞ്ചരിക്കുന്ന രക്തത്തിലുള്ള പോഷകരസങ്ങളു.: 

അമക്ശൂജനകവും മാസേപ്പേശികളിലേയൂം ' പകരുകയു € 



' രക്തചംയ്രമണം. പ വല് 

ന. മുംസര്ഡശികളിലഞണ്ടാകന്ന ഇംഗാലാശ്ഗം മുതലായ മലിന 

ബ്ലൂം രക്തത്തിലേയ്കം പ കന്ന് അതിനെ അത്തുചിയ 
കയും ചെയ്യുന്നു. ഏതാനും സുക്ഷ്യധമനികറം സംയോ 

ജിച്ച് ചെറിയ സിരകഠം ഉണ്ടാകുന്നു, സൂക്ഷ്മധമനി 

കളിലേ രക്താ മലിനമായി തീന്നശേഷമാണ് ത്ആ രക്തം 

ഇത്തരം ചെറിയ സിരകളിലേയ്യ്ഛ കടക്കുന്നതു. ഇങ്ങനെ 

യുള്ള ചെറിയ സിരകഠം . പലതും ചേറ്ര കറ്റേക്കുടെ 

വലിയ സിരകളായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരം സിരകറം ഒന്നോ 

ന്ന സംഘടിച്ച് ഒട്ടവില് രണ്ടു മഫാസിരകളായി 

പരിണമിക്കുകയും, അവ മലിനരക്തത്തെ വഷിച്ചുകൊണ്ടു 

വന്ന ഹൃദയത്തിന്െഠ വലത്തേ മേലറയില് പ്രവഫ പ്പി 
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തചംക്രമണത്തിനായി ധമനി 

കളു സിരകളൂം ശരിരത്തില് സവത്ര ല്യാപിച്ചിരിക്കു 
തും മൂന്നാം പടത്തില് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. 

ഇനി മലിനരക്തത്തിന്െറ ഗതി എന്താണെന്നു 
ഭന്ാക്കാഠം. മേലറകാം സകമ്കോചിക്കുമ്ചോഠം വലത്തേ 

മേലറയില് വന്നുക്രടുന്ന മലിനരക്തം വലത്തേ കീഴുറയില് 
ചെന്നുചേരുന്നു. ആ കിഴുറയുടെ സങ്കോചം നിമിത്തം 

ഈ രക്തം അവിടെ നിന്ന പുറപ്പെടുന്ന ധമനി വഴ്ടി 

' യായി പുപ് ഫുസങ്ങളിലേയഷ്മ, പായുന്നു. ഈ ധമനിയുടെ 

പ്ുവേശദ്വാരത്തിലും പുറത്തേയ്മാത്രം തുറക്കുന്ന ഒരു 
കവാടം ഉക്ൂള തുകൊണ്ടു പുപ്ഫുസങ്ങളിലേയ്യച പോ 

കുന്ന രക്തം തിരിച്ചു അറയിലേയ്യക്ച ചെചല്ലുന്നില്ല. 
പുച്പ്ഫുസധമനി രണ്ടായി പിര് ഞ്ഞെ ഹൃദയത്തിന്െറ 
ഇരുവശത്തുമുള്ള. പുപ ഫുസളില് ഏത്തിയതിനെ റ 



൧൭0൮ അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകം 
ന് 

ശേഷം അസാം സൂക്യധമനികളാഥി മരിയം 
നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും, നാസര്യ്രത്തില്ൂടി 
ചുപ് ഫുസങ്ങളില് ചെന്നുചേരുന്നു, ഇവിടെവച്ചു ശ്വാസ 

വായുവ ലുള്ള അ്ൂജനകം സൂകഷ്മധമനിയിചചള്ള രക്ത 

ത്തില് സാക്രമിക്കുന്നു. രക്തത്തില്നിന്നു ഇംഗാലാക്ും ! 

മുതലായ ന ശ്വാസവായുവിദ്യം കടന്നു 

ക്രടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മലിനരക്തം “ശ്രദ്ധമായിത്തിരു 

ന്നതു്.  രക്തത്തില്നിന്ന പകര്ന്ന മാലിന്യംകൊണ്ട 
ഭുഷിച്ച വായുവിനെ നാം ഉ.്ഛൂപസിക്കുന്നു. 

അനന്തരം ഏതാനും സൂക്ഷ്യധമന്ദികറം യോജിച്ച 

ഓരോ ചെറി യ് സിരക്ളായിത്തീരുന്നു. സൂഷ്്യൂധമനിക 

ഒഓിലേ രക്തം ശുഭധമായിത്തിന്നത]ാ മേലാണ് ആ രക്തം 

ഇത്തരം ചെറിയ സിരകളിലേയ്യ കടക്കുന്നത് : ഈ സിര 

കഠം പലതും യോജിച്ച് സ്ഥൃലതരങ്ങളായ ി 

ഉണ്ടാകുന്നു. ' ഇവ ഒന്നോടൊന്നു ചേര്ന്നു് ശുദ്ധാര.ം 

വഫിണ്നെ രണ്ടു മഹാസിരകളായ ത്തീരുന്നു. ഒടുചില് 

ഈ നാല സിരകളും. ശുദ്ധാരകരത്തെ ഇടത്തേ മേലറയല് 

കൊണ്ടുചെന്നൊഴിക്കുന്നു. ഇടത്തേ മേലറയുടെ സങ്കോ 

ചത്താല് ശ്രുദ്ധരക്തം അതിന്െറ കീക്ചറയിലേയ്കുംം, കീഴറ 

യിതനാന്നു മുന്വിവരിച്ചയ പോലെ ഇടത്തുവശത്തക്ള 

മാധമനിയിലേയയം പോകന്ത. 

ശരീരത്തിന്െറ 2൨൨ ഭാധത്തളെ എന്നപ്പേറലെ 

ത്ന്നെ ഹൃദയത്തിന്െറ മാംസപേശികളെ പോഷിപ്പിക്കു 

ന്നതിനും രക്ത ചംക്രമണം ആവശ്യമാണ്. മഫാധമന। 
1 

1, 



ി 
- [6 

ശ്രീചേശുജനനം, ര് ൭6൭6 

ഴ് 

യുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുനിന്നു രണ്ടു ചെവകഴലുകളില് 

ക്രടടി പ്രചഹിക്കുന്ന ശുദ്ധരക്തം ഹൃദയത്തിന്െറ മാംസ 
പേശികറംക്കള്ളില് പപ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടു. പേശികളെ 

മക്തസേചനംകൊണ്ടു പോഷിപ്പിച്ചശേഷം അശുദ്ധ 
മായിത്തീരുന്ന രക്തം ഒരു സിരവദ്റിയായി വലത്തേ 

 മേലറയില് പതിക്കുന്ന. ഈ രക്തചംക്രമണം ശരിരം 
മുഴുക്കെ സവദാ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് 

ശരീര്ത്തിനു വേണ്ട പോഷണം ലഭിക്കുകയും, ശരീര 
ത്തിലുണ്ടാകന്ന മാലിന്യയങ്ങറം നശിക്കുകയും ഗെ.യ്ക്ക 

ന്നതു. ത് ് 
കളയ... അ ച അ പിട 

'പ്രാഠം ൧൯. 

ശ്രിയേശുജനനം- 
അപ്പ്ാവനാംഗിജഠരത്തില്നിന്തം 

മുപ്പ്ാരിന്തന്നാം വിഭവിന്െറ പുത്രന് 
അപ്പ്ാതിരാനേരമസാരന്നെപ്പാ. 

ലി റു രിലമ്മോടവതീരണ്ണന്ായി. ലു പ് 

മാലിത്തിമിക്കും കലരാതെ കണ്ടും 
മാലിസ്തമേശാതെയുമാലവിസാംഗി 

കാലിത്തൊഴുത്ത(ല് ഭവനങ്ങറം മുന്നും ' 

പാലിക്കുവോനെ പ്രസ വിച്ചു ചിത്രം ൨. 

എന്നാളു മന്ധത്വമ യന്നിരിപ്പോ-- 
ഒനാന്നാമതക്കപ്രഭ കണ്ടവണ്ണം ' 



൭ ൨. അഞ്ചാം. ന 

നാരിയ. മാനസപത്മമപ്പോടം 

നന്നായ ' ത്തെളഞ്ഞാത്മജമേ വണങ്ങി. 

കഠപ്രസുനപ്രടപുണ്ട വാനോള്_ 
വൃന്ദം വണങ്ങും നി പ്വൈതല് ത്തന്നെ: 

മന്ദം മൂഗത്തൊട്ടിയിലേറിയോരാ.. 

നന്മത്താടാ സ്്രിതിലകം കിടത്തു. 

ആ തിമില 1൭ പട്ടാണ്ണിതന് ൮. 

മേന്നിക്കിണഞ്ങും പടിവും മധേസ്സം 

മാനിച്ചു പിന്നീടവ൪ നോക്കി നന്നായ് 

ധ്യാന്നിച്ചിതാശ്ചയ്യമൊ ടും. ക്കകന്നില്. 

ക 

ആതങ്കമേവ. മൊഴ്നിച്ചജസ്രം 

സാതം വളര്ത്തും സകലേശചൃത്രന് 

സ്വാതന്ത്യമറവക്ചൊാരു പൈതലായി.- 

ക്ലീം നിമിത്താ വിറ പുണ്ടിടുന്നു. 

പത്തിന നിത 

കോപം ജ്വലിക്കുന്നതകറവവാനായ് 

രൂപന്െറ വംശത്തിലദിച്ച നാഥന് 

താപം സഥാിക്കുന്ന തണുത്ത കാഠററാല്₹ 

തേജസ്സ്റ ണങ്ങും സദനങ്ങള് റം 

സജന്യമൊത്തേവനുമെന്നമേക! ലി. 

രാജപ്രുതാപ്പത്തൊടു വാനില് വാദം 

. രാജപ്രമാണിക്കു തൊഴുത്തു വിടായ് . യ 



ക! 
ശൂ ് പകൃിഷിയ്ുന്നം. ല് ൧൩ 

_ ച്ജ്യായ് മന. ിശ്ശരേഷമകററി മര്ത്യ. 
ക്കെല്ലാമതുല്യം പിന്യം വരുത്താന് 
. ചാല്ലാര്ന്ന യൂദായുടെ കേസരീന്ദ്രന് 

പുല്ലാസ്വദിക്കും വ്ൃഷമായ് ച്ചമഞ്ഞോ ന 

' അപാരമാകം തെളിപക്കതാരകാ_ 
ി ക്ഷപ്പാകരന്മാള്ക്കരുളൂം മഹാശയന് 

കൃപ്പാബ്ലിദേവന്നു തമസ്സകറവവം... 
അപായമില്ലെന്നതു . വിസ്തയം പ്പരം, ൧൭ 

ഭയയുടെ കടലാകമീശപരന് തന് 
നിയമമൊരാറംക്കുമറി ഞ്ഞിടാവതല്ല 
പ്രിയതജനകിരിടമാകമങ്ങേ.. 
 നയമുലകില് പ്പരമുല്പസിച്ചിടട്ടെ! ഹഹ 

പേരേലുമസ്സകൃതിപംഗവനും പ്രസൂവാ.. 
 തമാഭോമലളോമിതുച്പോല് മിഴിക്രട്ടിടാതെ 

_ കാരോന്തമുറംത്തളിരിലോത്തജനന്ദന൯ത൯ 
താരോടിടഞ്ഞു ചരണം പ്രണമിച്ച മേന്മേൽ, ൧൨ 

ല് [ശ്രീയശുവിയം മഫാകാവ്ൃം ] 

പാഠം ൨൦. വം; 

പകൃതിനിയന്തൂണം- 
റ (ഒന്ന: ഠ ഭാഗം) . 

ഭൂലോകത്തിനറെറ ശൈശവദശയില് ജിവിച്ചിരുന്ന. 
൫നഷ്യരടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നിഭവക്കാം₹ ഇന്ത് 



ഴ് യു 

തുള്ള, തുപോലെ പ യ യ വസ്ത്ര 

അ്ങളോ, സഞ്ചരിക്കാന് വാഹനങ്ങളോ ആദിമമനുഷുക്ക് 
തുണ്ടാധിരുന്നുപേോ? ' 

മാ ഗോവലം വന്ദുമൃഗങ്ങളെ പ്പോലെ! 

കാട്ടില് കിട്ടന്ന മാംസങ്ങളും ഫ്ഥലമൂലങ്ങളും പച്ചയായി 
ഭക്ഷിച്ച് അത്യന്തം പ്രാകൃതമായ സ്ഥിതിയില് ജീലിച്ചി 
രുന്നു. കുന്നുകളുടെയും പാറകളു.ടെയും ഇട്യില് പ്രകൃത്യാ 
ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുഫകരായിരുന്നു അവരുടെ വാസസ്ഥല 

ങ്ങറം. ദേഫമാസകലം നിറഞ്ഞിരുന്ന നീണ്ട 'രോമങ്ങ 
കളായിരുന്നു ശീതോ്കുങ്ങളില്നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചത്. 

 ബലിഷ്യങ്ങളായിരന്ന കാലുകറം മാത്രമായിരുന്നു അവ 

രുടെ വാഫനങ്ങം. എന്നല് ഇപ്പോഴു. മനുഷ്യരെ 

ക്കാം ചില സംഗതികളില് അവക്ഃ സാമത്്ം ക്രടിയി 
യിരുന്നു ഏന്ന പറയാം, കുന്നകളിലം തടങ്ങളിലും കാട്ട 

കളിജുംക്രട! കുത ച്ചോടവാനും, വളരെ അകലത്തിലും 
യുരത്തിലും ചാട്ടവാനും, കുരങ്ങുകളെ പ്പ്ോല അനാീയാ 
സമായി മരങ്ങളില് കയവലാനം അവക്ക് പാടവമുണ്ടാ 

യിരുന്നു. നിരായുധരായി മുഗങ്ങളോ$ പോരാടി ത്തൃത്മ 

രക്ഷ നേടാനുള്ള സാമത്വ്യവും നമ്മെക്കാറം അവക്ക് 

ുറിയിരുന്നു. 

മ ഈ. മാവ ില്നിന്ന മനുഷ്യര് 

ഇന്നത്തേ നിലയില് 'എത്തിയതു് എങ്ങനെയാണു 

ജിവരക്ഷയ്മകള്ള. ഉ.പായമാണല്ലോ മനുഷ്യന്െറ ' 

ഡ്രൂഥ മാവശ്യം. നാടെല്ലാം കാടായി ന ആദിമ 

| 



ല് ് 1) 1 പ്രകട നിയയ്തുണം, ടി ൧ ; ൭ 

1. 

കാലത്തു് എവിടെയും ' സ്വൈരസഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്ന 

ുഷ്ടമുഗങ്ങറംമുലം മനും്ൃക്കു പല വിധത്തില് ആപത്തു 

കഠം നേരിട്ടിരുന്നു. മൃഗങ്ങുള ഓടിച്ചകളവനായി ്് 

കല്ലകാളാ, കമ്പുകളോ എടുത്തു എറിലാനുള്ള സാമ 

ത്മ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പൂവന്മാര് ആദ്യമായി സമ്ഖാ 

ച്ചു പ്രമൃതിശിയന്ത്രണം. ഈ വിജയം സിദ്ധിക്കാന് 

ഇടയായത് മനുഷ്യരുടെ കൈയ്കുള!ല് തമള.വിരല് ി 

 ക.ാട്ടൊണ് . ളു പലത।നം മു൯ കാലില് 

വിരലും ഉണ്ടു. എങ്കിലും പദാത്വഥളെ മുവകെ പിടി 

| ക്ടന്നതിനും, ക്കായി ഏറിയുന്നതിനും അവയുടെ തമ്ള, 

പിലവകഠം പ്രഷോജനപ്പെടുന്നില്ല. നേരേമറിച്ച, മനു 

 ഷ്യൃക്ട് കല്ലകളും കുന്നുകളും ദൂഡധമായിപ്പിടിച്ചു ബലമായി 

 എറിയുന്നതിനു തള്ള വിരല് വഭരെ ഉപക൪ ക്കുന്ന. 

ക്കം ആയ്യധങ്ങം ക്രര്പ്റ) ക്കുക മുതലായി ആത്മ 

 ക്ഷേയൂചചധേണ്ട കാഴ്ജുങ്ങളില് സാമത്വ്യത്തോടെ പ്രവര്തി 

സ 

' ക്കാന് സറ ാധിച്ചു. സരകള്യവവം സാമഗ്രികളും അധ !കമായ.- 

 തോടുക്രട। ഈ ആയുധങ്ങളെ കറേക്ര്ട! പരഷ് കരിച്ച 

1. ബെലവും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു രാണ് സൈ പരമായി ജീചി 

വാന് അവര് പ്രാപ്യരായിത്തീന്ത്ു'. 

മനുഷ്യരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിയുടെ വികാസം 
പോലെ മറെറാന്നും അനുകൂലി ച്ചിട്ടില്ല. ല്പം. കമ്പം, 
അസ്ഥിയും മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തു മനുഷ്യരുടെ 
 ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നതുളു്. ലോഫങ്ങംംകൊണ്ട് ഞ്തയുധ 
ങ്ങറം തുണ്ടാക്കുന്നതിനു് സാധിച്ചത്തു അഗ്നിയെ ൭. ല്പ്പയാടി 



൧ ൬ അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം 

പ്പിക്കുന്നതിനു മമ. വിദ മനുസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷമാണ്ട്. 
അഗ്ന'കൊണ്ടു ഭക്ഷണം പാകാ ചെയ്യുന്നതിനും കഴിഞ്ഞും 

! പാറക്കഷണങ്ങളും മറവം ബലമായി തമ്മില് ഉരഞ്ഞാല് 
തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപര് യാദ്ദയ്ണ്രികമായി കണ്ടറിഞ്ഞി 
രിക്കണം. കാട്ടുതി ത്ആദ്ദുമേ . ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്ും 
അതില്നിന്നു ചുടും പ്രകാശവും അവക് ഖല്ലപ്പോഴു 
ല്ലാകത കിട്ടിയിരുന്നില്ല. യഥോഷ്ലം തീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു 
സാധിച്ചശേഷം വേണ്ടപ്പ്യോ്നൊരക്ക ൪ സാകയ്യങ്ങള്ം' 
സമ്പാദിക്കുവാനും അവര്.9 കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ദയ 
തരങ്ങളായ പ്രമൃതിശക്തികളെ തങ്ങളുടെ ആവ. 

. തആതിന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഇൻ ഘട്ടം 
മനുഷ്യരുടെ അഭിവൃദ്ധി യില് സര്വപ്രധാനാമായിരുന്നു. “ 

തീയുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കിയതോടകട 
ചെമ്പും ഇയയവും ക്രട്ട! ഉരുക്കി രാടട' ഉണ്ടാക്കിയും അയി ' 

രത്തില്നിന്ന് ഇരുമ്പിനെ വേര്തിരിച്ചെടുത്ത നൂതന 

ങ്ങളായ പല ഉപകരണങ്ങളെയും അവര് സ്തക്ടിച്ച. 
ഇമതോടുക്രടി പലതരം പാത്രങ്ങളും ആവശ്യാപോമെ 

അപ്പര് .പപ്പെടുത്തി തുപയോശിച്ചു തുടങ്ങി. 

പിന്നീട്ട് അലര് പരിശിലിച്ചതുളു് മുരേങ്ങളെ 
ഭണാാന്നത് നം വളര്ത്തുന്നതിനും ആയിരുന്നു. കണ്ടു 

ഷട്ടന്ന മൃഗ ളെ യെല്ലാം കൊനന്നൊടുക്കു, : നടന്നാല് 

ആാരത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ട പരുമെസ് അവർ അനുഭവം 

തകാഞ്ടറി.ഞ്ഞു, ഉപദ്രവിക്കാത്ത മൃഗങ്ങളെ ചളത്തിയാല് 

വേ്ടാവ്പ്യാഠം കൊന്നു തിന്നാമെന്നുള്ള. യുക്തി: അവര്ക്കു 

മത്താന്നി. 



1" 

 ടര്രൃരിനിയന്രരണം, ക 

തഗതട്ൂടെ മാംസം ഭക്ഷണത്തിനും തോല് ഉടുപ്പിനും 

അപര് മഉപ്പയോഗിച്ചിരുന്നു. ക്രടാതെ, വളതുമുഗങ്ങ 
ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനുമം, വീട്ട കാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗ 

പ്പെട്ട. ക്രമേണ അവ പെറവ പെരുകി പന്നപ്പോം 

കാലക്ഷേപം സാമാന്യം സുഭിക്മായിത്തുടങ്ങി. സ്വത്ത് 

ന്റ ഉ ടമ സ്ഥതകൊണ്ടുള്ള. അഭിമാനവുമുണ്ടായി. 

വ ഇതുയുമായപ്പോഠം മനേഷ്യ൪ സ്ഥിരചാസത്തിനശ 

സ്ഥാനങ്ങറം ഉറപ്പിച്ച ഗൃഫങ്ങഥം നിര്മ്മിച്ച. കമ്പ 

കളം തടികളും ചേര്ത്തു കാട്ടുവള്ളികാം കൊണ്ട വരിഞ്ഞു 

വര് ക്രരകഠം ഉഴ്താക്കി.. അവയെ ട്യാലകള്ടാ പപൂല്ല 

കളും കൊണ്ടു മേഞ്ഞു, മണ്ണും കല്ലം കൊണ്ടുള്ള അടവു 

കട്ടണ്ടാക്കി കടിലുകഠം തീര്ത്തു പാര്പ്പുതുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ 

“യുള്ള ചെറിയ തആആരംഭത്തില് നിന്ന അ പല നിലകളുള്ള. 

മാളികകളും ഗോപുരങ്ങളും നിമ്മിക്കുവാ൯ മനുഷ്യര് 

പ്രാപ്തരായ ത്തിന്നയ്കക്. 

റ അല്പമായി വിശ്രമവേളകളില് ചെയ്തുവന്നി ഒന്ന 

അ ഷിപ്പുണി പ്യായേണ ഒരു പ്രധാന ജോചിഷായിത്തിന്. 

'ഗൃഫ്യമൃഗങ്ങളൂടെ സാഫായ്യവും ഇതിലേയ്യൂം ലഭിച്ചു. വാസ 

സ്ഥലങ്ങറം സ്ഥിരമായതോടുക്രടി ആവശ്യമമ്ള. പരമാത്മ 

ളെ സാഭരിച്ചു വയ്യഛന്നതിനും' റ. കയ്യമുണ്ടായി. അതു 

കൊണ്ടു വിശ്രമത്തിനും വിനോഭത്തിനും വേണ്ടപോലെ 

അവസരം കിട്ടി, 

ലം ഇങ്ങനെ ക്രമപ്പെട്ട ജീപിതരിതിയില് സ്്രിക്രുടെ 
[1 ഫായവും മനോശമ്മവും വള ഒര പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ധ. 

) വരുഷന്മാമെലപ്പ്യോലെ വേട്ടയാടുന്നത രം, കയു വേണ്ട 



നൂ ( അഞ്ചോ .പഠോചമ്തുകം 

 കായ്യ്യങ്ങളില് ,തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിശം അവര്ക്കു ശേഷ! 
തുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യു 

ന്നര്തിനം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൃഷിക്കുന്നതിനും മറവമായി 
അവക്കു മിക്ക സമയവും വിട്ടില് ത്തന്നെ കഴിച്ചുക്രട്ടേണ്ട 
വന്നു. ഒരേ സ്ഥലത്തുതന്നെ മാറിമാറി! പല മാതിരി 
കൃഷികഠം ചെയ്യാമെന്നു കണ്ടറ।ഞ്ഞതുള് അവരായിര! 
69൭ ണെ. വസ്ധൂങ്ങഥം നെയ്തണ്ടാക്കുന്ന വില്യയും' അവര് | 

ഴ് കണ്ടുപ്പിടിച്ചു പരിഷ് കരിച്ചിട്ടുക്ള താണു. ഗൃഹഭരണം 
ശിശുപരിചരണം മുതലായ കുടടബകായ്കയങ്ങളിലും സ്ത് 

കാക്കു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചു. അവക്കു ര" 
പ്രാമാണികത്വവും മുണ്ടായി. 

ക 

കേവലം കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ പഠറംപോലെ കട്ടു 

ചന്ന നടന്ന രുന്ന മശ്യൂര് വേര്പ്പിരിഞ്ഞു കുടടംബങ്ങ൦ 

കായി പാക്കാന് തുടങ യത്തു ഏകദേശം. മേരുല്്ത 

പ്രകാരത്തിലായിരിക്കണം. 0 സ്സ 

പകൃതിനിയന്ത്രണംം 2 
(രണ്ടാം ഇ: ഗം) , 

മന്മഷ്യയരുടെ പ്ഥമാവശ്വങ്ങറം നിവ്വഫ ക്കുന്നതിനു 

ഇങ്ങനെ സ്ഥിമമായ ഏര്പ്പ്യാടുകഠം മുണ്ടായി. ഏങ്കിലു& 

അവരുടെ ഉരക്കര്ഷേക്ശു അവിടെ നിലച്ചില്ല. വളര്ത്തു 

മൂഗ്ങളെക്കൊണ്ടു ചുമഴ ധുമപ്പ!ച്ചുവരുന്നതായി മുമ്പു 

പറഞ്ഞുവല്ലേം. ഇതു വളരെ സാരമായ ഒരു സാഗത। 



് 

പ്രകൃതിനിഷന്ത്രണംം . തന് 

ആണു. തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചു നടത്തിപന്ന 
കായ്ുതാറം ഒരു കത്രിരയുടെയോ കറളയുടെയോ ശക്തി 

തുപയോഗപ്പെടുത്ത! സാധി ക്കാമെന്ന് അപ്പോം മനുഷ്യയക് 
മനസ്സിലായി. ചുമടട ചുമക്കുവാന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 

മൃഗങ്ങളെ സഖവാരിക്കും അക്കാലത്തുതന്നെ ഉപയോഗിച്ചി 
 രന്നിരിക്ക്ണം. കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങിയശേദ്ഷം കലപ്പ 
വലിക്കുന്നതിനും ഇവതന്നെ പ്രയോജനപ്പെട്ട. കലപ്പ 
വലിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം വണ്ടി വലിക്കുദ്ധാനും ഇവയെ തുപയോഗിക്കാമെന്നു പില്ക്കാലത്തു മനുഷ്യര് 

നിശ്ചയിച്ചതു. ക്ഷമയോടുക്രടിയും ശ്രമം സഫിച്ചം 
ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം പണികഠാക്കു കാളയും പ്പോത്തുമാണ്* 
നല്ലതെന്ന്” അന്നുതന്നെ അവര് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ശീഥ്രൃത 

ആവശ്യമുള്ള പണികഠംക്കാണു” കുതിരകളെ ഉപയോ 
ഗപ്പെടുത്തിയിതന്നത്ത്. കം 

ു 

[ നി മനുഷ്യര് ജലസഞ്ചാരത്തിനുള്ള. ഉപായം കണ്ടു 
പിടിച്ചതുള് നദികളില് ക്കടി രിയും മറവും ഒഴുകിപ്പ്പോക 
തു കംടിട്ടാ ിളിക്കണം. ആടദ്ദ്യം വെറും പ്പൊങ്ങുതടി 

യില് കയറി തുഴുയുന്നതിന്' അവര് ശിലിച്ചു. പിന്നീട് 
തടി കുഴിച്ചു അതിനകത്തു നനയാതെ ഇരുന്നു / തുഴഞ്ഞു 
പ്പോയി, ഇങ്ങനെയാണു് ആദ്യമായിട്ടു വള്ളം ഉണ്ടാക്കി 

യത്ത്. മരങ്ങം പലകകളാക്കി അവുക്കുവാ൯ പഠിച്ച 
ശേഷം കെട്ടുവള്ളം ഉ.ണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങി. യ്രമേണ 
അതില്യം വലുതായ പത്തേമാരികളും കപ്പലുകളും തുണ്ടാ' 
ഒ. കൈമയ്യ്ലൊണ്ടു തുഴഞ്ഞു തോണികറം നയിച്ചിരുന്ന 

[ 

ഴ്ക എ ന്റ; 



4൧ ൭ രം അയ്യാം; പാറേചനമ്മുശംം 

മരുഷ്ടയ൪ നാറി ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു വളം 

കാടി.ടാമെന്നു മനസ്സിലാക്കി. ഇത്തം അവരുടെ പുരേ 
ഗമനത്തില് സ്തൂരണിധ മായ ഒരു ഫൃട്ടമാകുന്നു. 

ഇയുകൊണ്ടുംം തൃ പൂരാകാതെ, മറ൨ ഷിക 

പയോറിച്ച ന മനുഷ്യര് കരയ്മച്ഛം വെള്ളത്തിലും സത്ചാര 
സയകയ്യയത്തെ ധിം വര്ധിപ്പിച്ചു. കുതിരയെയോ 

കാളയെയോ വാഹാനങ്ങറംക്കു കെട്ടന്നത നുപകരം ആവി 

തുപ്പയോഗിച്ചു വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആവി 

വണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച.  തതുപോലെതന്നെ ആവിക്കപ്പുലു 

കളും തുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ആവ്വയുടെ അത്ഭുതശക്തി. 
കണ്ടുപിടിച്ചതിനാല് ദൂര സഞ്ചാരത്തിറ ള്ള കഘവിഉംബം 

തുലോം കുറഞ്ഞു. ദ്രൂരെയുമ്ള. ജനസമുദായങ്ങറം തമ്മില് 

സംസര്ഗ്ശുവും ഇടപാടുകളും വര്ദ്ധിച്ചു. മലയെന്നും കടം 

ലെന്നും മറവമുള്തു. പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം നിസ്ത്ു; രങ്ങളാ 
യിത്തിര്ന്നു. 

ഇനി പറയുവാനുള്ള. പ്രധാന വിജയം മ്നുഷ്യര്, 

അക്ഷരവിദ ടു കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആ വിദു ബുദ്ധിശക്തി 

യുടെ പൃഷ്ഠിക്കു വളരെ ഉപകരിച്പ്ട്ടുണ്ട്'. അക്ഷരവിഭ്ു; 

കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ ഓരോ കാലത്തായി ഓരോ 

ദേശത്തില് ീവിച്ചി ന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അഭി 

പ്രായങ്ങളും അടുത്ത തലമറയ്യും ഉപയോള്ഗപ്പെടത്തക്കു 

വദ്ത്സും രേഖപ്പെടു ഞ്ഞാന് പ്രയാസമായിരുന്നു. “അവര് 

സമ്ഖാദി ച്ച ജ്ഞാനം അവരുടെ കാലശേലും പിന്ഗാ 

മികാംക്കു പ്ര: യാജനകരമാകന്നതിനു രേഖപ്പെടുത്തിയതു 

ഷൊണ്ടാണു നാം ഇന്നു ഈ നിലയില് എനത്തിട്ടള്ള.തു്.. 



ര മൃതിനിയന്തണം. കം 

നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളില് സൂക്ഷിച്ചനോക്കിയാല് 
നാം ഏന്താണു കാണുന്നതു; കടലാസില് മഷികൊണ്ട് 
അട യാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ചില ദേഖകഠം മാത്രം. എ 
അാല് ഈ രേഖകറം വായി ച്ചു മററാളുകളുടെ അനുഭവ 

ളും അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്കു മനസ്സ് ലാക്കാം. ഈ 
അഭിപ്രായങ്ങളും മറവം പുറപ്പെടവിച്ചിട്ടു മള. ആളുകളെ 

_ യാം കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല. അവരില് 
പലരും എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ മരധ്പ്പോയട്ടുള്ള തു 

കൊണ്ടു് അവരെ കാണാന് സാ്ചയമല്പ. മറവുചിലര് ദൂരമേ 
₹ ശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നതുകാണ്ടു് അവരെയും കാണ്മാ൯ 

എളുപ്പമില്ല. എന്നാല് ലേഖനവിദ്മയുടെ സഹായം. 
കൊണ്ടു” അവരെ കാണാതെയും പരരിചയപ്പെടാതെയും 

4 അവരുമായി ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാതെയും അവരുടെ 
ആശയങ്ങാം നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു. 

1, മനുഷ്യയര ങ്ങ) ദമായി എഴുതുവാന് പഠിച്ചപ്പോഠം 
അവക്കുണ്ടായിരുന്ന ലേഖനസാമഗ്രിക ൭ം തോലും ഓലയും 

ി മറവമായി രുന്നു. പിന്നിട്ട്” കടലാസു ഉണ്ടാക്കി അതി 
്ി എഴുതുവാന് തുടങ്ങി. ലേഖനവിദ്യയുടെ ഒരു പരിഷ്ട്യാര 

മാണ്ട് അച്ചടി. മനുഷ്യക്ക് എഴുതുന്നതിനു മാത്രം സാധി 
ച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഒരുവന് എഴുതിലച്ചിരന്നെ കായ്യങ്ങറം 
ഒരേ കാലത്തു പൊത്തു പില് ജനങ്ങളെ പരഹിപ്പിക്കുന്നതിശു. 

പ്രയാസമായിരുന്നു. അക്ങനെയുള്ള ഗ്ര൩്ഥങ്ങറം പകത്തി 
മററാളകഠംക്കു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസവും ൩മോന്ന. 
മായിരുന്നില്ല. അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചതോടുക്രടി ഏതു 

 ്രന്ഥത്തിന്െറയും പ്രതികഠം ആവശ്ൃംപേടലെ പവര്ഷ്ചി 

ി 



ജ് ൨. അഞ്ചാംപാഠചസ്തകം 

ി 

പ്പിച്ച ്പലക്കും കൊട്ടക്കുന്നരിനും, ക്ശേശംക്രടാതെ വായ! 

ക്കുന്നതിനും നമുക്കു സാധിക്കുന്നു. സാമാന്ദ്യം വലിയ ഒരു 

ഗ്രന്ഥം പകത്തിയെഴുതുന്നരിന് മുന്കാല! ഒന്നും 

രണ്ടും സംവത്സരത്തേ കാലവിളംബവും രം 

വളരെ ചെലവും, പകര്്റ്റിനു. വിലക്രടടുതലും നേരിട്ട 
രുന്നു.” അകച്ുടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രതികറം ചുയങ്ങിയ 

വിച്ച കിട്ടറ്നതാണ്ട് ന്, 

അക്ഷരവില്ലയും - പുസ്തകങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു 

വെങ്കില് മനുഷ്യക്ക്' ഇന്നത്തേ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമായിരു 
നില്ല. അക്ഷരാദ്യംസമു ളള. വരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മില് 

! പളരെ വ്ൃത്യാസമുള്മതായി കാണുന്ന ണ്ടല്ലോ. എഴുതു 

വാനും വായിക്കുവാനും അറിയാവുന്ന ഒരാഠാക്കു പല 

സാഗതികളെപ്പ്യററിയും. അവര ഷകണ്ടെത്തീട്ടള്ള, വിവര 

അറം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴ്ടിയുന്നതാണ്ട് . 

എഴുത്തുപഠിച്ചുവര ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു” അറിവു 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കാഞ്ഞാല് പഠിച്ചതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്പാ 

താകും നിത്യവും കണ്ടു പഴുചിട്ടുചക സംഗതികളെക്കുറിച്ചു 

പഴമകൊണ്ടോ കേഠംവികൊണ്ടോ വല്ലതും, എല്ലാവക്കും 

മനഡസ്ത്രീലാക്കാം. എന്നാല്. ഏഎല്ലാററിനെപ്പററിയും വ്വ, 

ണ്ടിടത്തോളം അറിവു കിട്ടുന്നതിനും, അറിവുള്ള. വയില് 

അബദ്ധവും സുബദ്ഥവും വേര്ർധിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന 

തിനും പുസ്ലകുപ്പാരായണംപ്പോലെ മൃത്തമമായ മാര്ഗ്ഗം 

ഇല്ല. നിര്ദ്ദോഷവും പ്രയോജനകരവും ആയ വിധ 

ത്തില് വ്ൃത്തുമസമയത്തെ 'വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു ചെ 

യ്യേടടെ പ്രവൃത്തിയും ഇതുതന്നെ. 
നന തനി 



പാഠം ൨.൧, 

ഇ ന്രദപ്പശമ ൩൭൦: 

ഖിണ്ണവര്നാഥന് തന് കോച്പത്തെ കണ്ടിട്ട 
തിണ്ണം ചിരിക്കുന്ന കണ്ണനുപ്പോഠം 

“തന്നെയും വെ ലന്നോരെല്ലാരുമദ്ഥനെ 

ഖിന്നന്മാരായത്തു കണ്ടനേരം. ത് 

'കോരിച്ചയൊരിഞ്ഞോരു മാരിയെക്കണ്ടിട്ട ം 
കോഴ്ചപ്പെടായുവിനെന്നു ചൊന്നാന്,; 

'ഗോവര്ദലാനത്തോടു യാചിച്ചു നില്പ്പിനി_- | 
“അാപത്തെ പ്പാക്കുവാന് നിങ്ങളെല്ലാം. - ച്ച 

വാനവര്നായകന് തന്നുടെ പൂജയെ 
ശാനിച്ചുകൊണ്ടതിവന്താനല്ലോ. 

ഇണ്ടലെപ്പോക്കിട്ട പാലിച്ചുകൊള്ളംതാ൯ 
കണ്ടത്തെ യാണ്ടവന് പിണ്ടത്തിന്നും.? ൧൨ 

എന്നഞഞ ചൊന്നുള്ള നന്ദകുമാരന. 
ക്മുന്നോട ചെന്നങ്ങണഞ്ഞു പിന്നെ 

പെട്ടെന്നു ചെന്നവന് മുഷ്ടി ലുരുട്ടിട്ട 
ഏത്തിനാന് കുന്നിനെയൊന്നു തിണ്ണം. ൧൬ 

കട്ടക്കിടാദമുത൯ കൈ യ് ത്തലംകെണ്ടുള്ള 
മുഷ്ഠിയെത്തന്നുള്ളൂ'ലേററനേരം 



ജിഷ നന അഞ്ച്യാപാപസ്തുകം 

ഞ്ങട്ടിനിന്നുളഅ്ോരു കുന്നുതാനന്നപ്പ്യോഠം 
പി ചെമേമ.. 

വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തരി തുടങ്ങീതോു 
പക്ഷികളെല്ലാം ദ്വറന്നിതെങ്ങം. 

കന്ദരം തന്നിലേ മന്ദിരമായുള്ള 
കിന്നരരെല്ലാതം ഖിന്നരായി. 

ഒന്നിച്ചുനിന്നുള്ള പന്ന കളെല്ലാമ.- 

ക്കുന്ന ലേ ചാടിക്കുവടിനിന്നു. 

കമ്പടത്തെപ്പ്യണ്ടുക്ളൂ. ചന്പുലിക്രടട്ടങ്ങറം 

സാംദ്രമിച്ചോടിതേയങ്ങുമ.ങ്ങും, 

വേട്ടയയക്ച വന്നുള്ള കാട്ടാള ലെ്ലാരു. 

മാഴ്ടിത്തുടങ്ങിനാരെന്നു നണ്ണി 

കാട്ടു പോത്തെല്ലാമേ ചാട്ടം തുടങ്ങിത.. 

മ്മാടീന്നു മുട്ടിലെക്കാട്ടി കളും. 

കാട്ടാവശ്രമട്ടത്റം ക്രട്ടം പിര!ഞ്ഞുനി.-- 

ന്നോദ്ടം യം ല്ലപ്പ്യോറം. 

ചേണുറവ നി ന്നുള്ളോരേണകടിടാങ്ങളൂ.ം 
ദീനങ്ങളായങ്ങു പാഞ്ഞ ചെന്നു. 

ശാമ്രൂലം തര്ന്നാടു ചേര്ച്ച തുടങ്ങിതു 

ശാല്രൂപപോതങ്ങളേണത്തോഴും. 

൨൭൪ 

൭. ഖു 



ഇന്ദ്രര്പ്പ ശമനം, ൧൧൭ 

മുഷ്ണിയേറവള്ളോരു നോവുകൊണ്ടന്നേരം 

നിര്ത്ധരമായോരു കണ്ണുനീരും ു ര്ഠ 

പാരം ചൊരിഞ്ഞിട്ട സിംഹങ്ങറം തന്നുടെ 

' ഘോരമായുള്ളോരു നാടത്തിനെറ 

മാറെറാലി കെ൦ണ്ടൊരു ഡന്വ് കൊണ്ട-- 

ങ്ങേററം കരഞ്ഞാനക്കുന്നുമപ്പോഠം. ത്. മ് 
] 

ഇങ്ങനെ കണ്ടൊരു നന്ദകുമാരക൯ 

പൊക്കിച്ചുനിന്നാനുക്ടന്നു മെല്ലേ.” 

വാമമായുള്ളേറരു പ 'ണിതലംകെണ്ടു 

വാരുറ൨ നിന്നങ്ങു ത്തിചെ ച്വാന്നാന്: ര് ൮ 

4 എന്കൈയ്യ ലുക്കോ രു വന് കന്ന് ൯ കീഴ് ല്വേ 

വന്നങ്ങ തഴ൭ുവ൯ ക ളല്പം. ലു 

വപ്പവനയ്ാരെല്പ' മെന്നതു കേട്ടപ്പപോഠം 

വല്പവ മാരോടും യ്രടിച്ചെമ്മേ, . ൫ ൨ 

ബാലകമ്മാരെയും പ ണ്ടുകൊണ്ടങ്ങനെ 
ചാലേ നടന്നതിണ്കിറ്റില് പൃക്കാര്. 

കന്നുകിടാജെടടം ക ലിയും മറെറല്ലഠം 
കന്നിന്നുകി ചങ്ലാധ നേരം ൭൩൬ 

താനങ്ങു തന്നുടെ ന൯ക്കുഴം, തിനി. 

ന്നാനന്ദഗിതം തൂടങ്ങി താനേ. 

വാനവനായകന്൯ വല്പവന്ാരുടെ 

ഒന്നത കാഒഥൊനാധ് വന്ന നല്പ്യോഠം, ൩൬൦ 



ത 4 ൬  അഞ്ചാംപാഠപുസ്തുകം 

മാധവന് തന്നെയും വല്പവന്മാരെയും 

ബാധകംഠം ക്രടാതെ കാണ്കയാലേ 

തള്ളിയെഴുന്നൊരു കോപമടക്കി നി 

ന്നള്ള. ൦ തെളിഞ്ഞുട൯ നിന്നനേരം ൬൪ 

മാഭിയെപ്പെയിച്ച മാധവനോടല്ലോ 

നേരിട്ട നിന്നു ഞാനെന്നു നണ്ണി, 

ദിനത വണ്ടു തന് മാനസം തന്നിലേ 
. നാണ്ടുവും വുണ്ടങ്ങു നിന്നുപിന്നെ ൬൮" 

മേഘങ്ങളെ ല്പാമേ പോകെന്നു ചൊല്ലിനാൻ 
നാകികറംനായകനാകലനായ് 

മന്നിലങ്ങദുന്നിന പാദങ്ങളൊന്നമേ 
പിന്നെ മറച്ചു ചലിപ്പ്ിയാതേ. ൨൨. 

ഏഴു നാള അങനെ പേമഴു പെയ്യുമ്പോഠം 

കോഴചകഠം ക്രടാതെ നിന്നാന് കണ്ണന്. ഒര് 

 [൭ഴളഗാഥ.] 

| ി 

പാഠം ൨.൨. 

നാണയക്ഴാ:- 

നാണയങ്ങറം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് ഇക്കാലത്തു 

ആരം കാണുകയില്ല. നാണയങ്ങളോടു മനുഷ്യയക്കുള്ള. പ്രതി 
ഗ് 



നാണയങ്ങറം ൧൧ ൫ 

പത്തി. വിചാരിച്ചാല് “അതു സംഭരിക്കുന്നതു തന്നെ 

യാണോ അവരുടെ ജീലിതോദ്ദേശമെന്നുപോലും തോന്നി 

പ്പോകം. ഈ പ്രതിപത്തി ദോഷകരമാണെമദിലും, 

നാണയങ്ങളെ നിസ്സ്രാരസാധനങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നവവ൪ 

ലോകത്തില് പല കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. , 

നാണയത്തിനെറ വില എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഏ, 

ന്ന നോക്കാം. നമുക്കു കാലക്ഷേപത്തിനു ഒറ്രില്ക്രടാത്ത. 

അന്നവ്സ്്രാദികഠം താനേ കിട്ടുമെന്ന വന്നാല് നാണയ 

ങ്ജറം ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു 

വായുവും ജലവുംപോലെ അന്നവ(സ്യാദികഠം കിട്ടുമെ 

ഭൂ ല് നാണയങ്ങളുടെ മഫിമ പൊഠയ്യ്കോകും. വേട്ടയില് 

കിട്ടന്ന മാംസവും, വസ്തൃയങ്ങളായ ഫലമുലങ്ങളു കൊണ്ടു 

ഉപ്ജിവിക്കുന്ന കാട്ടാളന്മാര്ക്ക് നാണയത്തില് ഭൂമമില്ല. 
നമുക്കു ഠവണ്ടതായ സാധനങ്ങളെല്ലാം നാംതന്നെ വേല 

ചെയ്ത മൃണ്ടാക്കുകയറണെദില് നാണയത്തിന്െറ ആവ 

ശ്യം നേരിടുന്നതല്ല. ഏതാവശ്യത്തിനും” വേണ്ട സാധന 
അറം വരുത്തി തരുന്നതിന് അച്ലുനോ അമ്മയോ മറവു 
രക്ഷകത്താക്കു 0 ഉള്ള പ്പോഴും നാണയാക്രടാതെ കഴിയു 
വാന് വൈഷമയമില്ല. അതിനാല് നാണയത്തിന്െറ 
വില അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെ ആത്രയിച്ചി 

രിക്കുന്ന എന്നു സ്സഷ്ടമാകുന്നു. തആദികാലത്തു മനുഷ്യര് 

എല്ലാവരും മുന്പു വാറഞ്ഞു കാട്ടാളന്മാരെപ്പോലെ 

യാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്തു നറണയം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല. സുഖാനുഭവത്തിന൯് ഇപ്പ്യോഠം നാം തേടി, 



പ 

പാഹയ്യ അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകം 

പിടിം പിരിക്കുന്നു പകണേഭ്ളൊന്നും അന്ത്  ഇള്ളായി 
രുന്നു. കാലക്ഷപത്തിനു, ചുരു ചില സാമാനങ്ങ റം 
വേണ്ടിയിയന്നവ എല്ലാവര്ക്കും സു ഭങ്ങളായുമിരുന്നു. അ 

തിനാല് സമ്പന്നം  ഒഴിദ്ര൯, ദാതാവ്; യാചകന് 
ഇങ്ങനെയുളള അവസ്ഥാന്ത്ര റം ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് 
അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മനുഷ്യൃയുടെ സംഖ്യയും ആവശ്യങ്ങളും മിച്ച 
തോട്ട കൂടി പല വിധത്തിലുള്ള. വൃവസായങ്ങളു.ം ഉത്ത, 

വച്ചു. എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും പ 

ത്തിക്കാ൯ കഴിയാതെവന്നപ്പോറം, ന ങ്ങ 
ടൂടെ രുചിയും സാകയ്ക്യവും അനുസരിച്ചുള്ള, തൊഴിലില് 

പ്രവേശിച്ചു. ഇവ്യകാരം കര്ഷകര്, വ്യാപാരികറം, 
നെയ്ത്തുകാര്, യോദ്ധാക്കഠം, വൈദികന്മാര് എന്നിങ്ങ 

നെ ഓരോ വര്മ്്മക്കാ൪ ഉത്ഭവിച്ച. ഇവരില് പലരു 

ടെയും സഘായംക്രടാതെ ഓരോ ക്രട്ട൪ക്കും കഴിച്ചടട 

' വാന് നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി. അങ്ങനെയുള്ള സഫായ്യം 

ആവശ്യപ്പെടുമ്പോംം താന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങുും 

മറവക്രദുത്തില് പെട്ടവനു കൊടുത്തു് അവന് നിമ്മി 

ഒന്ന സാധനങ്ങഠം വാങ്ങി ആവശ്യം നിവഹിക്കു 

വന്നു. ന വസ്തം ആവശ്യപ്പെട്ടാരു അവ൯ 

യ് ത്തൃകാരന് നെല്ല കൊടുത്തു. വസം വാങ്ങിക്കും. 

ഇഡ്രുകാരം വിനിമയം അല്ലെജ്ടില് കൈയ് മാററം ആയി 

ട്ടാണ് ക്രയവിക്രയങ്ങറം അക്കാലത്തു നടന്ന വന്നതു്. 

കാലക്രമംകൊണ്ടു അങ്ങാടികളും ചന്തകളും ഏയ 
പ്ലീട്ട. ജനസമുദായത്തെ സമാധാനമായി രക്ഷിക്കുന്നതിനു 

॥ 
| 

| 
[| 



നാണ റം ൧൧൯ 

ബാജാക്കന്മാരും ഭരണവ്യവസ്ഥകമൂം ഉണ്ടായി. ന്നു 
മല്പ്പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരേ തൊഴ്ടിലുകാര് അധ്വാ 

മിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിളവുകളും സാധനങ്ങളും തന്നെ വി 

നിമയംചെയ്ത്ക കച്ചപടം നാത്തിവന്നു. രാജാക്കന്മാർ രാജ 

 ഭോഗങ്ങളെ ധാന്യങ്ങളായും മറവും പസൂലാഥ൧ടി അവകൊ 

പ ആത്ത 

.ണ്ടുതന്നെ സമ്മാനങ്ങളും ശമ്പളങ്ങളും മറവം കൊടുത്തൂ 

വന്നു. നെല്ലായിട്ട ശമ്പളം പ്രററിവന്ന ജിവനക്കാര് 
ഇ ര നമ്മടെ രായ ഉണ്ടായി രുന്നുവല്ലോ. 
മ്േന്നാല് ധാന്പ്യാദികളെ കൈയ് മാററംചെയ്ത്ു കച്ചവടം 

നടത്ത നതില് പാല വൈഷമ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു ക്രമേണ 

ബോധ്യപ്പെട്ടും കഴങ്ങു കാര൯ നെല്ല, വാങ്ങിക്കാന് 

ചന്തയില് ചെല്ലമ്പോഠം നെല്പിന്െറ ഉടമസ്ഥനു കിഴങ്ങു 
വാങ്ങാന് മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില് നെല്ല 
കാരനു വേണ്ട സാധനം കഴൃങ്ങു വാങ്ങാന് മനസ്സുള്ളവ 

രാരെതകിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം. 
ആമ പറ നെല്ലും മററ സാമാനങ്ങളും ആധശ്യമുള്ള ഒരുവ൯ 
രണ്ടു ചാക്കു കിഴങ്ങു കൊ നിനു ശന്നിരിക്കട്ടെ. അവ 
൭൯൨ ചുമടു പീതി ച്ചുകൊടുത്തു് “ആവശ്യമുള്ളു സാമാന, 
ഭം വാങ്ങുന്നതിന് എത്രമാത്രം പ്രയാസമണ്ടാകുമമെന്ന് 

ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ചരക്കുകഠംക്കുള്ള പ്രിയവും, അ 
ങ്ങാടിയില് അവയുടെ സുലഭതയും ഒരു കാലത്തു കരടിയും, 
രു കാലത്തു കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. തിനാല് ചരക്കുകരം 
ഏകെയ് മാററംചെയ്തുതന്നെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതില് ഇട 
ക്വാടുകറംക്കു നിശ്ചിതമായ ഒരു നിരക്ക്” ഉണ്ടാലാനും 
മവെഷ്ടൂമയമുണ്ട് . എത്ത നെല്ലിന് എത്ര കിയങ്ങു കൊട. 



യ 
ന ട്; നട് ി 

ടി ലി 

ജ് ൨. ടു ി 1, ടെ അഞ്ജംപാപുസ്ലുക ക; നും ൽ 

ണമെന്നും മറവം അനേകം സാധനങ്ങറം 
കെയ് മാററത്തിന് ഒരു നിരക്കു വേണ്ടിവരും. ഒടുലിങ: 
കൈയ്യൂക്കുള്ള, വന് തന്ന കായ്്ക്കാരനാ ടരിമകയേം 
നിവാഫമള്ളു... ന 

പം അസകയ്യങ്ങളെ പരിഫഥരിക്കാര്മഃ 
വേണ്ജിയാണമ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ പൃവികന്മാര് നാണയ 
ഫന്നൊരു ' പപടാത്ഥം നഭപ്പ്യാക്കിയതു്. ണയം 

സാധനങ്ങഴ്ടെ ഇടന ലായി നിന്ന് അവയുടെ വില 

യ ക് ഓംഷൂപ്പെടുത്തുന്ന. ഏതു പരടാത്ഥവും കൊടുത്തു 
നായാ വാങ്ങ। ആവശ്യംപോലെ ഏതു പദ 

വാങ്ങാമെന്നു വന്നപ്പ്യോഠം ഇടപ്പാടടകം യഥേഷ്ടം ടന്ന 

തുടങ്ങി. ചരക്കിഠെക്കാറം നാണയം കൊണ്ടുനടക്കുന്നതി 

അ സാകയ്യയവും ക്രടുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നാണയം ക 

ത്തിനു സാകയ്യം നല്കുന്ന ഒര ഉപകരണവ്യം, ആദൂക 

ളൂടെ ധനം ,നിഷ്ചയിക്കുന്നതിനു മ്മ. തോതും 

ആം ക. പ പകാലം യുട പിപിപി 
ഇക്കാലത്തു നാം കാണുന്നതു പോലെയുള ടമ 

. യങ്ങളുല്ല ആദിയില് ഉണ്ടായിരുന്നത് . നും; 

കവടി, തോതക്കുഷണങ്ങറം, രത്നങ്ങറം മുതലായവ പ 

നാണയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വഫിച്ചിരുന്നു. ഇവയ്മുചം ു 

ചൂമായ വില കല്ലിക്കാ൯ പ്രയാസമായിക്കുണ്ടപ്പോം 

ജനങ്ങറം ലോഹാകൊണ്ടു നാണയം ഉണ്ടാക്കാന് തുടങ്ങി. 

ഉരണാധികാര കറം ഈ നാണയങ്ങമംക്കു വിലയിലും: 

തുക്കത്തിലം- വ്യവസ്ഥ വരുത്തി. ബവ്റ്യാഠം ക്രയവിക്രയം | 

പ്: 



നാണയജറോ. ൧൨൭... 

അ്ങറംക്കു മുമ്പിലത്തേതില് ലളരെ അധിക സയകയ്യം 
ണ്ട്. 

നാണയങ്ങറം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയതു ചീനക്കാര. 
ആയിരുന്ന അവിടെനിന്നു പടിഞ്ഞാറോടു നീങ്ങ്: 
അധറബിയാ, ഗ്രീസ്, റോമാ മുതലായ  പശ്ചിമരാജ്യങ്ങ 
ളില് ഈ ഏര്പ്പാടു തൂമേണ നടം യായി ഭാരതഖണ്ഡ . 
ത്തില്ലേ പ്രവലീന മാ ഒരോ തുക്കക്കണക്ക 
നു സ്വണ്ണവും വെള്ളിയും രാജഭോഗമായി “ സ്വീക 
രിച്ചുവന്നു എന്നുള്ള തിനു ലക്ഷ്യങ്ങറം ഉണ്ടു് . മുഫമ്മ. 
ഭീയരുടെ കാലത്തിനു വളരെ മമ്പുള്ള ഫിന്ദുരാജാംന്മെ; 
ടെ മുദ്ര വഹിക്കുന്ന നാണയങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
തജക്കാശും; അറബിക്കാശ്ും മഹമ്മദരോടുക്രടി ഇവിടെ 
വന്നിട്ടള്ള ' നാണയങ്ങളാണ്. പത്താക്കു മുതലായ 

ചിച സ്വത്ണുനാണയങ്ങഥം യൂറോപ്പിലേ കച്ചുവടക്കാര് 
 കൊണ്ടുവന്നതായുണ്ട് . ഷാജഹാന് എന്ന മുകിലചകര 

ചി 

വത്തിയാണ് വരാഫന്, മോഫര് എന്നി സ്വര്ണ്ണ 
നാണയങ്ങഥം അടിപ്പിച്ചതു . ഇസ൯ഡ്ധയയി ല് ആദ്യമായ് 
വെള്മിരൂപാ അടിപ്പിച്ചതുള് ആധിരത്തഞ്ഞൂററിനുള്ലേതഃ 
മാണ്ടിടയ്മ,, -ചക്രവത്തിയായിരുന്ന ഷെര്ചാ ആണു. 

നാണയങ്ങറം അടിപ്പിക്കുന്നതും പ്രചരപ്പിക്കുന്ന 
തും രാജാധികാരത്തിനെറ ഒരു അംഗമായി ഗണിക്കപ്പെ 
ന. മുന്കാലത്തതു ലോഹത്തുംന്മുകളില് രാജശാസന 

_ പ്രകാരമുമ്ള മുദകറം അടിച്ചു നാണയങ്ങളായി ഉ പയോശ്ട്. 
ക്ലൂവന്നു. ഇപ്പ്പോഠം നാണയങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്നതു യന്ത്ര... 

1 



ര് ] റ 
ന ൨. ൨. അഞ്മാംപാഠപുസ്തകം ) 

ജലം ഉപയോഗിച്ച ണ്. ' അതിനാല്, ാ്മതക് 
ഒരേ ഘനത്തിലും, ആകൃതിയിലും, വലിപ്പത്തിലും വെട്ടി ' 

. യെടുത്തു അവയുടെ ഇരുവശങ്ങളില് കാണുന്ന മുദ്രയും 
അക്ഷരങ്ങളും ലതകളം അടിക്കാന് പ്രയാസംക്രടാതെ 

'സാധക്കന്നു. വെള്ളിയും സ്വരണ്ണുവും കൊണ്ടുള്ള 
നാണയങ്ങളു.ടെ വക്കില് അരിമ്പുകഠം ചുള്ള.തായി 
കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിലപിടിച്ച ലോഫങ്ങളാകയാല് വഞ്ച 
 കന്മാർ ഈ. നാണയങ്ങളെ ഉരച്ചും മുറിച്ചും ചേതപ്പെട 

ത്താതിരിക്കുവാ൯ പേണ്ടിയാണു അരിമ്പുകം ഉണ്ടാ 
നി . കആന്നതു . 

നാണയങ്ങറം ഉണ്ടാക്കാന് ഉപ്പയോഗി ക്കുന്നതു പ്പ 

ധാനമായി സ്വര്ണ്ണവും വെള്ളിയും ചെമ്പ്യമാകുന്നു. കുറേ 

 ക്കാലമായി നിക്കല് എന്ന ലോഹവും നാണയത്തിന് ഉപ 
യോഗി ല്പവ ഒന്നു. പത്തുചമ്രം വിലയുള്ള. രാശി ഒരുകാല 
ത്തു കേരളത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വ൪ണ്ണുനാണയമാ 
യിരുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം നമ്മുടെ നാട്ടില് കാന്െന്ന ന്ധ്ൃ 

നാണയം ഇംഗ്ലുണ്ടിലേ നാണായങ്ങളില്വച്ഛു പിലക്രടിയ 

പവന് ആണ്. വെമ്ളിനാണയങ്ങളില് പ്രധാനമായത് , 

ഇനഡ്യാഗവഒ ൭ണ്മന്റിനെറ നാണയമായ രൂപയും, ചെ 

വുനാണയങ്ങളില് വളരെ പ്രുചാരമുളതു് തിരുപതാം 

കര ഗവബ്ചന്വവക ഒററച്ചക്രവും ആകുന്നു. ഈ ഗവ 
ണ്മ൯വവക വെമ്ളിനാണയങ്ങളായ അരരൂപയും., കാര 

രൂപയും ഒററപ്പണവും, ചെമ്പുനാണയങ്ങളായ ചക്രം 

അരച്ചക്രം കാല്ച്ചക്രം, ഒററക്കാത്ത് ഇവയും നിങ്ങറം 

കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിക്കല്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവയിരു 
ഡു 



നാണയങ്ങറം, ൧൭.൩. 

ഞഇന്൯ഡ ാഗവന്ടെ൯ന് വവകയായ ഒരണത്തുട്ടം രണ്ടണ 

ഇടും, നാലണത്തതുട്ടംം എട്ടണന്തുട്ടും ഈ നാട്ടില് 
നി വെള്ളിത്തുട്ടുക0ംപോലെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചു 

' ഘവരുന്നല്പ. ! 

] മു ൯ കാലത്തു ചില രാജ്യങ്ങളില് നാണയങ്ങറം 

 ദേവാലയത്തില്വച്ച് അടിച്ചുവന്നതായി ചരിത്രത്തില് 
കാണുന്നു. അക്കാലത്തു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അതാതു 

രാജാവിന്െറ മതപ്പകാരമുള്ള. വിഗ്രഫ.ങളൂ.ടെയോ., 

_ ആയുധങ്ങാം, വാഫനങ്ങംം, ൪൫ജാസാധനങ്ങറം മുതലായ 

 വയുടെയോ രൂപം നാണയത്തില് കൊത്തുക നടപ്പുണ്ടാ 

യിരുന്നു. കിരീടപതിമാരില് അലക്ലാന്ഡ൪ ചക്രവത്തി 

യുടെ രൂപമാണു ആദ്യം! നാണയത്തില് കൊത്തുവാന് 
ഇടയായത് എന്നു പറയുന്നുണ്ടു . ഇപ്പ്യോഠം ണാണയങ്ങറം 

“അതാതു ഗവമബ്മ൯റിനെറ കമ്മട്ടങ്ങളില് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
നാണയത്തി]നറെറ ഒരു വശത്തു രാജാവിനെഠ രൂച്ചമോ 

! അല്ലെയചില് ഗവഞ്മന്റ് നെറ അധികാരമുയോ ഉണ്ടാ 
യിരിക്കും. മറ വശത്തു നാണയത്തിന്റെ വിലയും ചില” 

 രപ്പാഠം നാണയം അടിച്ച ത്തൃണ്ടും കൊത്തിയിരിക്കം... 

[ലി 

.; 

വിലയുടെ ക്രമത്തില് സ്വര്ണ്ണനാണയം ഒന്നാമ 
_ത്രായും വെള്ളി രണ്ടാമതായും നിപ്ലുന്നു. ഇതരലോഫങ്ങം 
കൊണ്ടകള നാണയങ്ങാംക്ക് അടുത്തപടികളിലേ സ്ഥാന 
മുകു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏററവും താണതരത്തിലുള്ള 
നാണയം ചെസമുകാശാകന്നു. ആകൃതിയില് ഇത്ത 
ചെറുതും ഇത്ത_വില ഷറഞ്ഞതുമായ ഒരു നാണയം മറവു 

ൂ രാജ്യങ്ങളില് ഉണ്ടെന്നു തോന്നന്നില്ല. ബരിടിഷിന്ഡ്യ) 
യില് പൈസയാണു ഷറഞ്ഞ തരത്തിലുളള ചെമ്പു 

[॥ 



നം പ് അഞ്ചവാപോറപുസ്തകം 

നാണയം. ഇംഗ്ലണ്ടില് യ ഫാര്ക്തിങങെന്നും 
പേരുള്ള യാ ഉണ്ടു. ന 

ക്രട്ടുചേരാത്ത ലോഹങ്ങളെ നാണയങ്ങറം നിമ്മിക്കു 
ന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് വേണ്ട ഉറപ്പും കടുപ്പ് 
വും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല... അതിനാല് ര്രല്ലമായി മറ൮. 
ലോഹങ്ങഥം കലത്തിയാണു' നാണയത്തകിട്ടകഠം ഉണ്ടാ 
ക്കുന്നത് ഒരു പ്രവനെറ തൂക്കത്തില് പന്ത്രണ്ടില് 

പത്തു ഭാഗം സ്വ രണ്ണവും രണ്ടുഭാഗാ ചെമ്പും. ത്തൃയി 

രിക്കും. രൂപയില് ഏഷദേശം നാല്ലതിനു മൂന്നുവീതം 
ചെമ്പു ച്ചേത്്തുവരുന്നു. ചെമ്പുനാണയങ്ങളില് തൂററിന്ന , 

നാലു വീതം വെളൃത്തീയവും ഒന്നു വിതം നാകവുമാണ്ട. 

ചേക്കുന്നതു് . കലര്പ്പു. ചേരാത്തതും, മാററ . ക്രടിയതുമായ 

സ്വര്ണ്ണംകൊണ്ട് തങ്കക്കാഗു മുതലായ ചില നാണയ ; 

ഞ്ങറം പ്യൂധ്യുകാലത്തു' അടിക്കാവണ്ടായിരുന്നു. വിരലു. 

റംകൊണ്ടു വളയ്ക്കാന് തക്കവണ്ണം മാര്ദ്ദവമുട£ ചില 

സ്വഴ്്ണുനാണുയങ്ങറം ചില പഴയ ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും മറവം 

ഇപ്പോഴും ഇര ിപ്പുള്ള.തായി അറിവുണ്ട്. കലര്പ്പി 

ല്ലാത്ത നാണയങ്ഥം' പുളൂപ്പം തേഞ്ഞുപോകുന്നു. നി 

മത്്യോപയോഗത്തില് ഏതു നാണ്യത്തിനും തുക്കം കുറയ 

ന്നതായ। കണ്ട് തേഞ്ഞ നാണയങ്ങളെ ഇടയ്ക് ടയ 
ചരിശോധിക്കുന്നതിനും റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 

നതി 

ക് 



൧൨ ൭: 

പ്പഠാഠം ൨ ൩൬൩... 

എഴുത്തപ്ഛസ- 

മലയാളകവി കളില് എഴുത്തച്ഛന് പ്രഥമഗണ 

അിയനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ജീവചരിത്രത്തെക്കു 
റിച്ചു നമുക്ക് ഏതാനും ചില ഐതിഫ്യങ്ങം മാത്രമേ 

അറിവുള്ളൂ. അവയില് പലതും വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങ 
 ഉല്ലതാനും. എഴുത്തച്ഛുന് ഒരു ഗന്ധവനായിരുന്നു എന്നും, 
ഹുന്്രന്െറ ശാപമേറവ മനുഷ്യനായ! ജനിച്ചതാണെന്നും 
കരടി ഒരു കഥ പറയാറണ്ട്. 

കൊല്ലവര്ഷം ൬൭൦0-൯൦ ൭9൫൦-൯൦ ഇടയ്യൂക്് 
എഴുത്തച്ഛന് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാ൪ 
അഭിപ്പായപ്പെടുന്നതു്. ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലുള്ള പൊന്നാ 
അിത്താലൂക്കില് തൃക്കണ്ടിയൂര് എന്ന സ്ഥലത്തു” പ്വസിദ്ധാ 
മായ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടു്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് അല്ലം 
ചടിഞ്ഞാവള്ള ഒരു പറമ്പിനു ഇപ്പോഴും തുഞ്ചന്പറനൂ” 
എന്ന് പേരു പറഞ്ഞുവരുന്നു. എഴുത്തു ന്െറ ഭവനം 
അവിടെയായിരുന്നു. തുഞ്ചന്പറമ്ചില് ഇപ്പ്പോഠം പഴയ 
കെട്ടിടം ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാല് ആ ദിക്കിലുള്ള വര 
കുട്ടികളെ എഴുത്തു തുടങ്ങിക്കാ൯ ഇപ്പോഴും തുഞ്ചന് 
ച്റമ്ലിലേ മണല് വാരിക്കൊണ്ടു പോകാവണ്ട്. 

എഴുത്ത ക്ലൂരെറ പതാവു” ഒരു നമ്പൂരിയും മാത്രാ ശു ഒരു ചക്കാല നായര്സ്ര്്ീയുമായിരുന്നു, എഴുത്തക്കൂനു 



൨.൩  അഞ്ചാംപാഠചുസ്തക 

, ബാല്യ തമില് തന്നെ സ്ത നല്ല പാണ്ഡിത്യം. 
സിദ്ധിച്ചു. ലിഭ്ലാഭ്ാസട കഴിഞ്ഞശേഷം എഴുത്തച്ഛുന്. 

കുട്ടികളെ പഠ ് പ്പിച്ചകൊണ്ടു” കറേനാഠം സ്വദേശത്തു. 
താമസിച്ചു. അക്കാലത്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉപയോഗ 

ത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയതാണു :ഗണാഷ്ടകം? ഏന്ന. 
ചെറിയ സ്ന്ോത്രം എന്നു ച് ലര് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം: 

കണ്ടു് ഈര്ഷ്യയകലുഷരായ ചിലര് അദ്ദേഹത്തോട് 
4തൃഞ്ചനെറ ചക്ക]ല് ഹത്രയാടും രുന്നു ചോദിച്ചു. അ 

തിനു മവുപടിയായി നാലും ആറം ആടും? ഏന്നു തുഞ്ചന്. 
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തെറ ജാതിയെക്കുറിച്ച് 

ആക്ഷേപമായി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു നാലു വേദങ്ങളും. 

ആവ ശാസ്ര്രങ്ങളും തനിക്കു വ. മുണ്ടെന്നാണ്് അഭ്ദേഹ൦ 

ഫലിതമായി ഉത്തരം ൭.റഞ്ഞതു'. 

കുറേക്കാലം ' ദ്രാവിഡ ദേശങ്ളിലം ആന്ധ്രദേശ- 

ങ്ങരിലും എഴുത്തച്ഛന് സഞ്ചരിച്ചു ലോകപരിചയവും 

പ്പാണ്ഡിത്യവും വൂര്ദ്ധിപ്പിച്ചതായി ഉരഹിക്കുചാ൯ സ്ല്യായ 

കാലക്രമേണ ഫ്എഴുത്തച്ചു൯ ഫിനാമകിത്തന൦ 

മുതലായി അനേകം ഗ്രന്ഥ. റം നിമ്മിച്ച. 'മഹാപണ്ഡി 

തനും ൩ രസകവ.യുമ:യ മേ ലൂത്ത നാരായ ണഭട്ടതി': 

രയും ഹ ഴുത്തച്ഛനും തമ്മിത. പ൪ ൧൨൭ മണ്ടായിതന്നു- 

എന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ധയണ്ട്. പാഠതരോഗം:- 

സഹിക്കാതെ ഭട്ടതിരി ഒരികല് ഗര൨:യൂര്ക്കേരരത്തില് 

ഭജനം ചെയ്യണമെന്നം, ത്വടെ ൮൨, വിജ്്ുപരമായ: 



എുഴുന്തച്ഛന്൯ ൧൨൭. 

ഒരു കാവ്യം നിര്മ്മിക്ക ണമെന്നും നശ്ചയിച്ച. എഴുത്തു 
കലനെ കണ്ടു ഇക്കാര്യം പറയാന് സാകര്യമില്ലായിരുന്നു... 

തിന്ാധ ഭട്ടതിരി ഒരു ഭൃത്യന് മുഖാന്തരം വിവരം എഴുത്ത. 
ക്ലെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. രോഗശമനത്തിനു ഭടതിരി കാവ്യം 

' ഉണ്ടാക്കാന് യു; കേട്ടപ്പോഠം മീന്. 

തൊട്ടുക്രട്ടാ൯ പറയണം എന്ന് എഴുത്തക്ലൂന് പറഞ്ഞു. . 
ഭട്ടതിരിയുടെ ഭൂത്യന൯' ഇതു തീരെ രസിച്ചില്ല. മദ്യ 
പഠനം കൊണ്ടോ മറേറാ മതിമറന്ന് അങ്ങനെ പറ. : 
ഞ്ഞതാണെന്നുളല സങ്കല്പത്തില് അയ;0ം ആ മറപടി 
ഭട്ടതിരിയെ അറിയിച്ചു, തതൂഞ്മന് കടിച്ചിട്ടമ് ല, ഞാന്. 

“റ മീന് ക്രട്ടുകയും വേണ്ട. വിഷ്ണുസ്വ്േ: തരം രചിക്കുന്നു 
വെങ്കില് മത്സ്യാവതാരം മുതലള്ള കഥക ളെല്ലാം വസ്തു. 
രിച്ച് എഴുതണമെന്നാണ്, തുഞ്ചന് ,'ഉ പദേശിച്ച സാരം 

4 എന്ന ഭട്ടതിധി പറഞ്ഞു. ഇപ്പകാരമ: ണ് സാ ) 

കഥുകഠം അടങ്ങിയ ഭാഗവതം മുഴുവ൯ സംഗ്രഹിച്ച് 

ഭട്ടതിരി “നാരായണീയം? എന്ന സ്ന്റോത്രരത്നം നിമ്മിച്ച. 
_ തെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല് ഭട്ടതരി ജനിച്ച കാലത്തോ: 

ടടുപ്പിച്ചു ഏഴുത്ത്ലശൊ ദേഹവിയോഗം കുഴടിഞ്ഞിരു... 
| ലി നു എന്ന് ഏയഫിക്കാന അ ന്യായം. 

ലി! 

മറെറാരു ഐതിഹ്യം ക്രടി ഇവിടെ പറയാം. 
ഭട്ടതിരി ചെമ്പകശ്രേര രാജാവിന്െറ സ്ന്റേഹിതനായി- 

രുന്നതിനാത്, അദ്ദേഹം ക്രൂടെക്രടെ അമ്ധലപ്പമെ. 
പോയി ങു. തന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് 

_ എഴുത്തച്ഛനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടവസാ രാജ. വിനു പരചയ്.. 
പ്പെടുത്തുകയും രജാവിം ൯റ ആജ്ഞയനുസരിച്ച്” എ 

[ 

നി 



ഫയ ി അഞ്ചാം റേപുസ്തകം 

പഞ്ചാ 

ത്തന ഛര്റനാഠം കൊട്ടാരത്തില് താമസിക്കുയുംചെയ്തു. 
അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു പരദേശഖ്വാമ 
അന് അവിടെ വന്ന്ചേന്ന. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കൈ 
യുഗം അഭദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിനെറ മൂലം തെലുദംക്ഷര 
ത്തില് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടായി രുന്നു. എഴു 

ത്തവ്ലൂനു തെലുങ്കലിപി അറിയാമായിരുന്നതിനാല് ത്തു 

പുന്ഥം മലയാളലിപിയില് . പകത്തിക്കൊടുക്കണമെ:ന്നു 
രാജാവു് ആജ്ഞാപിച്ച. അപ്രകാരം എഴുത്ത.്ൂ൯ 

മൂലഗ്രന്ഥം പകര്ത്തുകയും അതോടുക്രടി ആ സസ്ന്റേത 
കാവ്യത്തിന്െറ ഒരു മലയാള തര്ജ്ജമ - ഉണ്ടുക്കുകയും 
ത ട്രാ അഭ്്യാത്മുരാമായണം കിളി 

പാട്ടിന്െറ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഘ്യം. 
ക ; 

അഭ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടപോലെ കേരള 

ത്തില് പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. ഗ്രന്ഥം വേറേയൊന്നുമില്ല. 

ഞ്ഞ പ്രചാരം അത്ത് എല്ലാവിധത്തിലു%; അര്൪ഫിക്കുന്നുമുണ്ടു . 

ഈ കിളിപ്പാട്ടക്രടാതെ രണ്ടു വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങഥം കരടി 

എഴുത്തക്ലുന് നിമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ മഫാഭാരതം കിളി 

പ്പാട്ടം ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടുമാകുന്നു. ഭാഗപതം മുഴു 

വന് എഴുത്തച്ഛുന്െറ തന്നെയോ ഏന്ന സംശയമുണ്ടു . 

ഈ മുന്നു മഹാകാവ്യങ്ങളു മാണ് എഴുത്തച്ഛുനില് നിന്നു 

നമുക്കു പഭിച്ചിടുള്ള അമൂല്യസമ്പത്തുകഠം. 

കിളിപ്പാട്ടരിതിയിലുകൂള കവിതയ്യ ഖ്രചാരം വരു 

ത്തിയത്” എഴുത്തന് തന്നെയാണ്. എഴുത്തഷ്ണുനു 



ഴ് എ ല്ൂമ്തച് ഛന്൯. ൧൨൯ 

മുന്മും മലയാളത്തില് മഹാന്മാരായ പല കവികഠംഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. " അലഖരില് ' ചിലര് സാസ് കൃതവൃത്തങ്ങളില് 

സാസ് കൃതപ്പദങ്ങഥം ധാരാളമായി ചേര്ത്തു കാല്യങ്ങറം 
എഴുതി, അപ സാധാരണ ജനങ്ങറുംക്ക് ദുര്ഗ്രഹങ്ങ 
യിരുന്നു. മറവചിലര് മിക്കലാവം മലയാള പദങ്ങഥം 

& ഉപയോഗിച്ച ദ്രാപിഡവൃത്തങ്ങളില് പാട്ടുകഠം രചിച്ച. 
_ അവയ്യു,, പണ്ഡിതന്മാരെ ആകര്ഷിക്കുവാന് ശക്തി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛുനാകട്ടെ മലയാളികഠംക്കു 
 അചിക്കുന്ന ദ്രാപിഡ്ധവൃത്തങ്ങറം ഒചിതൃപൂവം തെര 
റ ഞ്ഞെടുത്തു' സരസങ്ങളായ് സാസ് കൃതപദങ്ങളും മലയാള. 

പദങ്ങളു.ം കലര്ത്തി കിളിപ്പാട്ടകം നിമ്മിച്ചു. അദ്ദേഹം 
കാണിച്ചതന്ന മനോഹരമായ ഭാഷാരിതീ പിന്നിടു 
എല്ലാ കേരളിയകവികഠംക്കും മഴതതകയായിത്തീന്ര. ൭ 

 ത്ത.ശ്ൂനെറ ഏതു കൃതിയും ഈശ്വരഭക്തിയും സന്മാര്ഗ്ഗ 
 ന്ദിഷ്ടയും അങ്കരിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമാകുന്നു. കേരളീ 
_യരുടെ മാനസികമായ വികാസത്തിനും, . ആദ്ധ്യാത്മിക 
മായ സാസ്ത്ാരത്തിനും ഇത്രമാത്ൃതം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 

1 ഭാഷാരൃത്തികറം വേറെ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഈ 
പുണ്യപുരുഷനെ മനാസ്സ്റകൊണ്ട്" ആരാധിക്കുകയും ഇദ്ദേ 
മുത്തിന്റെ, കൃതികറം ഭക്തിയോടു പഠിക്കുകയും ചെയ്യേ 
ണ്ടത് ഓരോ കേരളിയനെറയും കര്ത്തവൃമാകുന്നു ' 

$ 



) 

അഞ്ചാം പാഠപ്സ്സകമ ] 

ി ി ) 
4 വ" 

ക്ചാഠം ൨൪ 

പരകൃതിസന്ദ സ്കൂ 

എറെനാറം മുമ്വെന്നിളജീവിത ക ന റ 
ക്കാരുണ്ൃത്തണ്ണീര് തളിച്ചീശചരന്൯ വളര്ത്തവെ, | 
ആനന്ദഗാനം പാടി സ്വ കുന്ദം വാനത്തിലെ | 

ന്നാശയാം കളിത്തത്തയങ്ങിങ്ങായ് ല് ര് 

രാവില് ഞാനുറക്കുത്തിലെന് മുന്നില്ക്കണ്ടേനേതോ 
ദേവനെ ദയാമുതം തൃക്കണ്ണാല് പൊഴിപ്പോനെ. 

 ചൊക്കുവും വലിപ്പവും തൂല്യമായിണങ്ങീടട 
മ നന്പര് വാക്യമൊന്ന് ിമ്മട്ടോത ൮ 

“കാണുവാന് കൊതിപ്പിലേ വത്സ! നിന് റി 

'ച്ചേണെഴും പ്രപഞ്ചത്തി൯ സന്ദയ്ക്ും ചേതോഷാരം? 

ഒന്നെഴുന്നേല്ക്കു വരൂ മുററത്തോളവും; വന്നു 

വെണ്ണിജാവായിടുമ് വിണ്പപഴുക്കകം മൃങ്ങു. ൧൨. 

പ്ലൃമണം വിളന്മുന്ന ന്നലിൽ വിരുന്നു 

കോമളം മരങ്ങഠംത൯ മുരമ്മരാലാപം കേറം 

അംബരം നോക്ര്ള തൊഴകൈയ പിസ പ്രകൃ- 

തൃംബതന്നാരാധ്യമാം .പിഗ്രഹം വിശ്വാത്മകം. | ൧൬ 

നിളവും പരപ്പുമാന്ന്ധര്തന്൯ ലോകത്തിന്െറ 

നീലക്കല്ത്തറക്കൊപ്പം മിന്നുന്നു മഥോകാശാ. 



) ര) 
പകൃതിസന്ദജ്യം, റ . ൧൩.൭൧: 

ര് 

തനേതി൯നടുക്കണഞ്ഞൂഴിതന് പാലപ്പം നി 

ന ചൂര്ണ്ണണേന്ദ പുണ്ടംചെയ്യോ൯ 
(൨. 

റില് നം ചുററിലും യിലാ: 

ഭീടുവയ്ക്യിലേ കുറേ വജ്കങ്ങാം.... നക്ഷത്രങ്ങാം. 

വന്മലക്കോരോന്നിനും രാവുടുപ്പിട്ടിടുന്നു 
ന പ്പോന്നിടം ളി: വിമാനങ്ങറം. 

₹ . ന ം ൨.൭ ര 1 ി 

മിക പുകഴ് ത്തുന്നു മന്ത്രങ്ങളോരോന്നോതി 

_ വൃക്ഷങ്ങളുരച്ചിക്കുന്നു പൂക്കളാല് വിശ്വേശനെ. 

തങ്ങുന്നു സന്തോഷാശ്രു താരുകഠംക്കിതറംക്കണ്ണില് 
പ്പൊങ്ങിയും താണും പഠന്നാടുന്നു പൂയ്വാററകഠം. ൨൮ 

ന, 

ദ്യോവിലേയ്യേറിടുന്നു സാധുക്കാംക്കെഴും നേര്ച്ച 
ഭൂവിലേക്കിറങ്ങുന്നു ദേവര്തന്നനുഗ്രഹം. 
ആനന്ദം വളര്ത്തുന്തു കാണ്മതൊക്കെയും നിന. 

 ക്കോണമിന്നിതിന്നുമേലോമനേ! വരാനുണ്ടോ? സ്ധ്൨ 
ം 

നിന്കണ്ണിന് സുഖത്തിനായ് നില്ക്കുന്നു വാര്തിങ്കളം 
വെണ്കൊററക്കുടയ്ുച കീഴ് പ്പെട്ടൊരിജജഗത്തെല്ലാം. 
സ്ന്റേഫിക്കാ൯ ശീലിക്ര, ചെററിത്തരം വിളങ്ങുന്ന 
ലോകത്തെ __ ദൈവം നിനുക്കേററിടും സാമ്രാജ്യത്തെ?" 

[൩൬ 

 മുററുമാവാക്യം കേട്ടു ഞൊനുണര്ന്നെഴുന്നേരേറന് 
മുററത്തു ചെന്നേ൯ കണ്ടേന് കണ്കളിര്ത്തക്കാട് ചയെ 

[ 



൧൩൨. അഞ്ചാംപാഠപുസ്തകം 
ലി 0 

ക്രരിരുറംക്രട്ടത്തോടെന്നുള്ളിലെപ്പ ങ്ക കരടി 

വേരവത്തുല്യോതിക്കും പാരിടപ്പാലാഴിയെ രന 
ക്നാ ന - 

 അസ്വ്ോന്റം നോക്കിച്ചിരിച്ചല്ലസിപ്പതും പാരത്തേന് 
ലിണ്ണിലേത്താരത്താരും മന്നില്ലേത്താര്ത്താരവും. 
ആനന്ദമുര്ച്ഛാധീനമായിട്ടം വിശ്വം ക്ത. 
ന്നാനനം ഫര്ഷാശ്രുവില് സ്ത്റാതമായ് ; പിത്രമായ്. 

ത്രി 

പ മും പൃര്ണ്ണുചന്ര്രനില്പ്പോലെ.- 

യുരക്കധുസയയലയമെനന്നടടറി ത്തോ ന്റ 

. (തണിമഞ്് ഭക) , 
[നിനി 

പാഠം ൨ _ ൫. 0 ് ു 

കരിസ്റഫര് കൊളംബസ് 
(ഒന്നാം ൫: ശം) 

അമേരിക്കാഖണ്ഡത്തെപ്പററി ഏകദേശം ക റി 

അന്പതു വര്ഷം മ൯പ)വരെ . പുറമേയുള്ളവക്ക് യാ 

തൊരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഭൂഖണ്ഡത്തില് യൂറോ 

പ്പില്നിന്ന് ആദ്യമായി ചെന്നുചേന്ന് അതിനെപ്പുററി 

 മറവള്ള വര്ക്ക് അറിവാന് ഇടവരുത്തിയ മഹാനാണ് 

ക്രിസ്റ്റഫര് കൊളംബസ്സറ്. കൊളംബസ് കൃസ്പ്പബ്ദം : 

൧ര് രെ ഇററലിരാജ്യത്തു ചി എന്ന നഗര 

ത്തില് ജനിച്ച. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അച്ഛുന് ഒരുവ്യയവസാ 

 യുശാലയില് ത്ആട്ടരോമം .ശുചിപ്പെടുത്തുന്ന പണിയില്: 



ര * ക്രിസ്റ്റഫര് കൊമുബേസ്സ്സ് ൧൩.൩. ൭ 
ല് 

ഏര്പ്പട്ടിരന്നു. _കൊളുാഞ്ചസ്സിന് ഇളയവരായി മുന്നു 

0 സംോഭമന്മായും ഒരു സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 
നി 1 1 6. 

അ, 1 
സ 

ളം വദ്ദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പുററ। അദ്ദേഫം 
തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 44ബാല്യത്തില് 

തന്നെ ഞാ൯ ഒരു നാവികനായിത്തിന്൯. അന്നുമുതല് 
_ ഇന്നുവരെയും ഞാന് നാവികന്തന്നെ. എന്െറ തൊഴി 

ചില് ഏര്പ്ടൊടടന്നവര്ക്കു ഭൂമിയെപ്പററിയുള്ള. വിവരങ്ങറം , 

അറിപാന് ഓത്സ കയം _ തോന്നുന്നതു സഹജമാണ്. . 
 . ഞാന് ഈ, തൊഴ്ടിലില് നാല്പതു വര്ഷം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 
രു പ 'കപ്പൂല്സഞ്ചാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദിക്കുകളില് 
- എല്ലാം ഞാനും , സബ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു. വിജ്ഞാനികളോഴും 
വി കളോടും വൈദ! കന്മാരോട്ടം .. ലാകികന്മാ 

രോടും, ഗ്രീക്കുകാര്, ലത്തിന്കാര്, ജൂതന്മാര, മഹമ്മദീയര് 
മുതലായ വഗ്ഗുക്കാരോടും എനിക്ക് സംഭാഷണത്തിനും 

% സാസര്ഗ്ഗത്തിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ,൫൫൯൪െറ൨ ഈ ഒരത്സ 
. കത്തില് ഇശ്വരന് “അനുകമ്പ തോന്നിയതിനാല് 
$ കാര്ൃഗ്രഹണത്തിനുള്ള ശക്തിയും അദ്ദേഹം എനിക്കു 

നരുകി. നാവ/കവിഭ്യില് അദ്ദേഹം എന്നെ പണ്ഡിത 
നാക്കത്തിര്ത്തു. ജ്യോതിഗ്ലാസ്രും, അങ്കഗണിതം, ക്ഷേത്ര 
ഗണ തം ഇവയില് ആവശ്യമുള്ള, ജ്ഞാനം ഹൃന്നിക്കു 
സിദധിച്ച. ഭൂശഗോളത്തിന്െറ ആകൃതിയുണ്ടാക്കി അതി 
ന്മേത നഗരങ്ങറം, നദികഠം, പര്വതങ്ങാം, ദ്വിപുകൂഠം 
മുതലായവ ശരിയായി അടയാളപ്പെടുത്തുവാ൯ വേണ്ട 



൩൭ അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം 

ബുദ്ധിയും കൈയ്യളൂം തന്നു” തത കാരുണ്യമൂത്തി എന്നെ 
അനഗ്രഹിച്ച. ഭൂവിജ്ഞാനീയം ദേശചരിത്രം മുത 
ലായ ശാസ്്രത്ജളില് ജ്ഞാനം സമ്മാിക്കുന്നതിനും 

1 [ി 

ഇക്കാലമെല്ലാം ഞാന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടണ്ട്..? ബാലു 

കുത തന്നെ ലോകകായ്യങ്ങളില് ഇടപെട്ട പ്രവത്തിച്ചം 

ട് 



എം. 
ഴ് പൻ 

1! 

ം 
റ 
പ 4 

പ, 

ന്, 

ധ്... ച 

് 

റ 
നം. 

ഏക യ പ; ള്ള: അന് 

& ച് ൽ എം റ ട് 

[ 

1) 

വിദ്യ സമ്ധപാദിക്കണമെന്നുള്ള 
' വസരങ്ങള ല് ഗ്രന്ഥപ്പാരായണം ചെയ്യും സമ്പാദിച്ച 

ം ക്രിസ്റ്റഫര് കൊളംബസ്റ്സ് ഷാ ൩.൭ 

ല് [ ് 
വ; 

1, 

1 

തൃജ്ലകൊണ്ട് വിശ്രമാ 

തായിരുന്നു കൊളംബേസ്റ്റിന്െറ വിജ്ഞാനം. 

: എങ്കിലും - മറ൨൮ ബാലന്മാരെപ്പോലെ എഴുത്തും 

്; ് ില് ചെന്ന്  പചായനയും കണക്കും കൊളംബസ്സ പാഠശാലയിഅ 

അഭ്ൃസിക്കാതിരുന്നില്ല. പള്ളിക്രടടം വിട്ടതിന്െറ ശേഷം 
ി 

കറേനാറം' കൊള ബസ്സ് അക്ലൂന്െറ തൊഴിലില്ത്തന്നെ 

ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന. ത്തു ' അശേഷം രുചിക്കാത്തതി 

_ നാല് അദ്ദേഹം ഒടുവില് “ നാപികവൃത്തിയില്ത്തന്നെ 

 ല്രപേശിച്ചു. 

റ ജി നോവാ നഗരം അക്കാലത്തു പ്രധാനമായ ഒരു 

വാണ് ജ്യുകേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള തുറമുഖത്തില് 

ദിനംപ്രതി അനേകം കവപ്പുലുകഥം അടുത്തു് ചരക്കു കറം 

ഇറക്കുകയും കയഠറദുകയ്യം ചെയ്തുവന്നു. ദേശാന്തരങ്ങ 

. ളില് സഞ്ചരിച്ച് ധനം സമ്ധപാടിക്കുവാന് ഈ കാഴ്ച 

ണയ നഗരത്തിലുള്ള യുവാക്കന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച സമുദ്ര 

സഞ്ചാരത്തിലുള്ള വാസനയും; ദാരിദ്ര്യം അകറവുവാനുള്ള. 

മോഹവും ഒത്തുചേന്റ് കൊളംബസ്സിനെറ മനസ്സില് ഈ 

പ്രലോഭനം ദുര്ന്നിവാരമായിത്തിന്ന. മെഡിറററേനി 
യ൯കടല!നെറ തീരത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടംനട 
ത്തുന്ന കപ്പലുകളില് ഒരു കപ്പൂതക്കാരനായി അദ്ദേഡം 

ആട്യം പരിശീലനം നടത്തി; പിന്നിട്ട് ചില കപ്പുലുക 
ആളില് പ്രമാണിയായും പണിനോക്കി. അങ്ങനെ ക്രമേണ 
കൊളംബബസ്സ്് നാവികവിദ്യയില് ചിദഗ് ഭധനായിത്തീറ്മ. 
യൂറോപ്പില് ന അം മെഡിറററേനിയന് കടത്വദ്റി 

ന്യ 



ഒ ൩.൬  അഞ്ചാംപാഠച്ചുസ്തമംം 
ലി 

ചെങ്കടലില് ക്രടി അറേബ്ദയ൯കടലിലേയ്യക് വ 
ത്ത വഴിക്ക് ഇന്നത്തേപ്പോലെ അന്നും ചരക്കുകഠം വന്നു 
കൊണ്ടിരുന്നു. ഏന്നാല് സ്യൂവസ്തോട്ട് അന്നു വെട്ടി 
യിട്ടി ല്ലാതിരുന്നതിനാല് ചരക്കുകറം, സ്പൂവസില് ഇറുക്കി 
വളരെദ്ദൂരം കരവഴി കൊണ്ടുപോയി ചെങ്കടല്ത്തീരത്തു 
എത്തിച്ച വീണ്ടും കപ്പല് കയറേറണ്ടിപന്നിരുന്നു. "ഇര 
ബുദ്ധിമുട്ടും പണച്ചെലവും ഴിക്കുത്തക്കപണ്ണം മുഴുവന് 
കടല്വഴ്ടിയായിത്തന്നെ ഇന്ഡ്യയില് വന്നുചേരാന് ഒരു 
തൃതനമാ൪ഗ്ഗ്രം കണ്ടുപ്പിടിക്കണമെന്നു യൂറോപ്പിലേ ജന 
അ്ങറം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു കച്ചവടത്തില് 
പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിരുന്ന പോര്ട്ടഗിസുകാരും സ്റ്റെയിന് 
കാരും അതിലേക്കായി പല അന്വേഷണങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും 
നടത്തിക്കൊണ്ടുമിരുന്നു. ക് 

കൊളംബസ്സ്് ഈ സംഗതിയെപ്പററി ദീഘകാലം 
ഗ്യാഡമായി ആലോചിച്ച. യൂറോപ്പില് ങിന്ന് അററ 

' ഘലാ൯റിക്ക് ' സമുദ്രത്തികരൂടി നേരേ പടഞ്ഞാവോേട്ടു കപ്പ 
ലോടിച്ചാല് മകര പററാ൯ സാധിക്കുമെന്നം, അവിടം 
ഇന് ഡ്യ്യാമഫാരാജ്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം” തീച്ചു 
പ്പെടുത്തി. എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു യാര്ൂയ്യ്്യ വേണ്ട 
പുരുഷദ്രവ്യസാവത്തു , നേടുവാന് അദ്ദേഹം യാതൊരു 
മാര്ഗ്ഗവും കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്വദേശം വിട്ട് 
കൊളംബസ്സ്സ് പോര്ട്ടുഗല്രാജ്യഞ്ഞിനെറ രാജധാനിയായ 

ലിസ്ബണ് നഗരത്തില് ചെന്നു ചെന്നു. വളരെ 
പണിപ്പെട്ടതിന്െറശേഷം രാജസന്നിധിയില് അഭ്ദേഹ 

ത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. തന്െറ ണി 

ടു 



വി 

4, 

1; 

ലി 

ര്ം 
ന ഷ്പ 

ചി! 

രി 

റ 

$ 

രര 

1114൦, 
ി 

ി 

ന്ന പടങ്ങളും പ്പാന്മകളും അദ്ദേഹം രാജസഭയില് ച്രു 

ക്രിസ്റ്റഫര് കകാളം്ബസ്സ്സ് . ൩.9) 

ഒര്ശിപ്പിച്ച. അററ് ലാ൯ററിക്കു സമുദ്രത്തില്ക്രടി പടി 

ഞ്ഞാറോട്ട് കപ്പല് ഓടിച്ചാല് ഇന്ഡ്യയില് എത്താ 

മെന്നു പാദിക്കുകയും, അതിനുവേണ്ട ര ദരപ്യവും 

തരണമെന്നു രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 

എന്നാല് ഈ ആശകളെല്ലാം കൊളംബനസ്ത്റിനെറ ബുദ്ധ] 

വി ഫലങ്ങകാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, പോട്ട 

! ഗല്രാജാവ്് അദ്ദേഹത്തിന്െറ അച്ചേക്ഷയെ നിരസിച്ച. 

അങ്ങനെയുള്ള.  അനാദരത്താല് ക്ഷിണോസ്സാഘനാ 

സാ 

അവിടെയും തെറ അഭിവ്ധായം അദ്ദേഡം 
ളി കാതെ കൊളുംബസ്സ് സ്റ്െയിന്രാജ്യത്തേയും പോയി. 

ഫെര്ഡി 

അന്ഡ് എന്ന രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ആ അഭിപ്രാ 

യം യുക്തിയുക്തമാണെന്ന് ആ രാജാവിനു തോന്നി. അ 

തിനാല് ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാരെക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം 
അതിനെ ചഴിയാംവ്വഴ്ണ്ണം പരിശോധിപ്പിച്ച് അവരുടെ 
മതമനുസരിച്ച് രാജാവ്” 

ക്ഷ്യയെ അംഗീകരിച്ച. 

കൊളംബസ്സിന്െറ 

യ്യുത്രഷ്യുച വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങ 

ളെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനു കല്ലന കൊടുത്തു. 

അപ്ചേ 

ഇതെല്ലാം ചുരുക്കത്തില് നാം പറഞ്ഞു തീര്ത്തു. 

! എന്നാര രാജാക്കന്മാരുടെ സമയാ കാത്തു പോര്ട്ടഗ 
 ബിലും സ്റ്റെയിനിലുമായി പതിനെട്ടവര്ഷമാണ് കൊളം 
ബസ്സ് കഴിച്ചുക്ൂട്ടിയതു . അപ്പ്പോഴ്ചേയു കൊള ബസ്സിനു 

4 നാല്ലത്തഞ്ചുവയസ്സു പ്രായമായിക്കഴ്ടിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രദ 
ശസ്തരമായ തന്റെറ ഉദ്ദേശം സാധിക്കാന്വേണ്ടി ത്രൂ 



ച്ാ൩.രൂ ) ം അഞ്ച? പാഠപുസ്തകം നി 

വളരെ ക്ലേശങ്ങറം സഫക്കുന്നതിനും അദ്ദേധത്തിന്ന ' 

മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രതിബന്ധങ്ങറം കാണുന്തോറും 

കൂന്മേഷത്തോടുക്രടി പ്രവത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായി രുന്ന 

അഭ്ദേഫത്തിന്െറ സ്വഭാവം. ൽ: 

സ്സെയിനിന്െറ) തെക്കു ടു പേലാസ് 

എന്ന തു തുറമുഖത്തില്നിന്നു ൧൪ ൯൨൨ാ൦വെ൪ഷഠ൦ ആഗസ്റ്റ് 

മാസം മൂന്നാംതീയതി കൊളബേസ്്സ് കപ്പലുകറം ഇറക്കി! 
സമുദ്രയാനം ആരംഭിച്ച. കരയില് ക്രടിയിരുന്ന ജനാവലി 

ഈശ്വരനെ പ്രാത്ഥിച്ചു മംഗാളാശസേചെയ്ത്ു. മൂന്നു 

കപ്പുലുകളാണു ആ യാത്രയയച്് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അവ 

മൂന്നും അന്നത്തേ സ്ഥിതിക്കുപ്പോലും മേല്ത്തരമായി ര 
ന്നില്ല. അവയില് ഉണ്ടായിരുന്ന സാമഗ്രികളും തത, 

യാത്രയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒട്ടം മതിയായിരുന്നില്ല. എ 

അിലും അതൊന്നുംകൊണ്ടു് കൊള.ംബസ്സിന്ത് ആശാഭംഗം 

' ഉണ്ടായില്ല. 

മാനില വാസ് ആഫ്രിക്കയ്യച പടിഞ്മാഡ് 

ക്ൃനേറിയാദ്പവീപത്തില് എത്തി. അവിടെ നിന്നു നേരേ 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു പേോകണമെന്നായി രുന്നു കൊളംബസ്സ്സി 

ന്െറ നിശ്ചയം. കപ്പലുകളുടെ അററകുററം തീക്കുന്ന 

_ത്വനും മററ കരേദിവസം കൃനേറിയായില് താമസിക്കേ 

ണ്ടിഖന്നു. സെപ്പംബരമാസം ആറാംത്യതി അവര് അ 

വിടെ നിന്നു പുറപ്പെട്ട. അന്നുതന്നെ കപ്പുലുകഠം പരിചയ 

മുള്ള, വഴിയെല്ലാംകടന്ന് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സമുഭ്ര 

ഭ ഗങ്ങളില് എത്തി. രണ്ടാംദിപസംപൈകന്നേരം കപ്പല് 

ഓര് പുറകോട്ട നോക്കിയപ്പ്യോഠം കരയുടെ ഛായപ്പോലം 



റ. ക്രിസ്റഫര് കകൊളംബന്സ്റ് ൧൩൯൦, 

ര 

കാണ്മാനില്ലായിരുന്ന. മേലാല് ഒരിക്കലും കര കാണ്മാന് 

സാധിക്കയില്ലെന്നു്ള പരിഭമത്തോടെ ചിലര് നെഞ്ച 

ത്തടിച്ചു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഓരോ ദിവസം പോകുന്തേവം 

കുപ്പല്ക്കാരുടെ ഭയം വര്ദ്ധി. കൊളംബസ്സ്സ് തങ്ങളെ. 

 ഖഞങ്ചിക്കയാണെന്നു പറഞ്ഞു പലരും കോപാന്ധരായി. 

കലഥത്തിനു ഖട്ടം കൂട്ടി. എന്നാല് കൊളംബസ്സസ് അവ. 

'സമപ്പോലെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ശമിപ്പിച്ചു കപ്പലുകളെ 

ി പടിഞ്ഞാറോട്ടതന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ടി രുന്നു. 

1. 
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ല് റ ം പാഠം ൨. ൬. 

ക്രിസ്റ്റഫര് കൊള.ംബസ്സറ് 
(രണ്ടാം ഭഠാമം) 

അക് റേറാബര്മാസം ഒന്നാം തീയതിയായപ്പ്യോഠം. 

ര കൊളംബസ്സ്സം കപ്പുല്ക്കാരും ക്വനേറിയായില്നാന്നും രണ്ടാ 

യിരത്തിമുന്തൃവ മൈല്: ഭ്ദൂരം പോയിക്കട്ിഞ്ഞിരുന്നു. 

അവസാനം കാണാത്ത ദീര്ഘയാത്രനിമിത്തം കപ്പല് 
ക്കാരുടെ അക്ഷമ കണക്ക് ല്ലാതെ വര്ദ്ധിച്ച. അതുവരെ 

കൊളംബ്സ്ത്റിന്െറ- പക്ഷത്തില് നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാർ പോലും അപ്പോം കുപ്പുല്ക്കാര്ടെ വശത്തായി. 
കപ്പ്ലുക്റം ഉടന്തന്നെ പിന്തിരിച്ച യൂറോപ്പിലേയ്യം 
പോകണമെന്ന് അവര് ഏകകണ്ഠമായി | ശഠിച്ചു. ആ. 

നി 



൧൪൭. .. പം 

ക്ഷോഭം ശമി ്യിക്കുന്നതിന്ത്* യാതൊരു ഉപായവും ഫലി 
ക്കയില്ലെന്നു കൊളംബസ്സ്സിനു ബോദഭയമായി.. അതിനാല് 
ടുര്ബലന്മാക്കു ബലവും ബലവാന്മാക്കു ഭൂഷണവും ആയ 

ക്ഷമ കൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ കോപതാപങ്ങളെ ശമിപ്പി 
ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീര്ന്നു. മുന്നു ദിവസക്രെടി 
തന്െറ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു ടു. കൊണ്ടുപോകുന്ന. 
പക്ഷം പിന്നെയും കര . കാണാതെ ഇരുന്നാല് ഉടന് 
തന്നെ യൂറോപ്പിലേയ്യ് തിരിക്കാമെന്നു കൊളംബസ്സ് 
അവരോട്ട് ഉപ്പായി പറഞ്ഞു, ആ നിര്ദ്ദേശത്തിന് 
“അവര് ഒരു വിധം വഴിപ്പെട്ട. അങ്ങനെ മുന്ന ദിവസ 
'ത്തേയ്യഛ, മാത്രമുള്ള. ഒരു ഉടമ്പടി അദ്ദേഹം: ചെയ്യുത് 

മതിയായ കാരണംക്രടാതെയല്ലായിരുന്നു. കടലിന്െറ 
“ആഴം നോക്കുന്നതിനുള്ളു. കട്ടിയും തലം കൊളുംബെസ്സ്സി 
ന്െറ കൈയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ദിവസങ്ങുളായി 
ആ കട്ടി കടലിന്െറ അടിയില് തട്ടുകയും, അതില്പറവ 
ന്ന മണ്ണ കരയുടെ സാമിപ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു 
കൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷികളുടെ എണ്ണം പൂവാധികമായി 
കണ്ടുതുടങ്ങി. കരയില്ന്ദിന്നു അധികാട്ടുരം പറന്നുപോ 
കാറില്ലാത്ത അനേകം പക്ഷികളും അവയുടെ ക്രട്ടത്തില് 
ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തില് ഒഴുകിപ്പോയ ഒരു മര 

ക്കൊമ്പു് എടുത്തുനോക്കിയപ്പോഠം അതിലുള്ള. കായ്ക്രാം 
ഒട്ടുംതന്നെ അഭഴുകിയിട്ടില്ലാത്തതായും കണ്ടു, കുററിവെറ 

മാന്ദ്യവും ചൂടും വര്ദ്ധിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പല 

ലക്ഷ്യങ്ങഠംകൊണ്ട് കരയടുത്തു ഫ്നിന്നുള്ളൂ വിശവാസം 

“കൊള ബസ്സറിന്െറ മനസ്സില് ഉറച്ച. 



പി 

/ യ ഫര് കൊളം ബന്ത് ൽ ്ി ര 1 ൮ ദു ടിയര് കോളംസ് കം 
അക് പ രമാസം പതിനൊന്നാംതിയതി റ സായാ. 

 ഫാത്തില് പാകറം കുരുട്ടന്നതിന് കൊളംബസ്സ്സ് അജ്ഞാ. 

പില രാത്രിയില് കപ്പുലുകഥം കരയടിഞ്ഞു പോകാതെ. 

എല്ലാവരും ഭദ്രമായി സുക്ഷിച്ചകൊള്ളു വാന് ശട്ടം കെട്ടി. 

കര കാണുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ദിക്കില് യ ദൃഷ്ടി 

കം തിരിച്ചെടുക്കുവാന് യാത എല്ലാവരും കപ്പുലി 

ന ന്െറ മേല്ത്തട്ടില് ത്തന്നെ നിന്നു. രാത്രിയില് ഏകദേശം. 

രം പത്തുമണിക്ക് കൊളംബസ്സ് കപ്പലിന്െറ അണ്ിയത്തു് 

 നില്ക്കുമ്പോഠം ദൂരത്തായി! ഒരു ദീപപ്രകാശം കണ്ടു. 

തന്െറ അട്ടക്കല് നിന്നിരുന്ന രണ്ടു തുല്യോഗസ്ഥന്മാക്ക് 

| നട്ടം ആ വെളിച്ചം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ' ആരോ: 

ഒരു ദീപം അങ്ങമിങ്ങും കൊണ്ടുചോകുന്നതായി മൂന്നു 

' പേക്കും തോന്നി. അര്ദ്ധരാത്രി കളിഞ്ഞപ്പ്യോറം 4കര 
കണ്ടം കര കണ്ടു? എന്നിങ്ങനെ കവ്പയല്ക്കാര് വിളിച്ച 

പറയുന്നതു കേഠംക്കാറായി. എന്നാല് മുന്പു പല തവ 

ി ണയും അബഭ്രം. പററിയതോത്തു' അതില് ആക്കം 

പരിപൂര്ണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല. ി 
് സൂക്ഷുമറിയാതെ രാത്രിയില് കവ്റുല് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു 

പോകുന്നതു് ആപല്കരമായിരിക്കുമെന്ന്' തോന്നിയ 
) തിനാല് കപ്പലുകഠം നിവൃത്താ൯ കൊളുംബസ്സ്സ് ത്യ 
പ്പിച്ചു. എല്ലാവരും അരുണോദയം നോക്കി ഇരിപ്പായി. 
അക് റേറാബര് പന്ത്രണ്ടാംതീയതിഏകദേശംതആവമൈല്, 

ചടക്കായി പച്വപ്പട്ട വിരിച്ചതുപോലെയുള്ള വയലുകളം 
' വല്പിയ മരക്കടട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ദ്വീപ് അവര് കണ്ടു. 
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കിവ്റഫര് കോളംസ് ൧൪൭൨. 

കം ലം പ്രശ്ചാത്താപമ്മോടടം ബഹു 

 മാനുത്തോട്ടക്രേടി അവരെല്ലാവരും കൊളബേസ്സിന്െറ 

പ്രാദങ്ങളില് നമസ്തരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അജ്ഞതയെ 

യും അവിവേഗത്തെയും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട 

ലി യാചിക്കുകയും ചെയ്യു. 
 സൂയ്യോദയത്തോടുക്രടി കയ  ആയയയങ്ങരം 

ധരിച്ചു് അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളില് അണ്ടിനിരന്നു 

നിന്നു. കപ്പലില് 'കൊടികഠം ഉയത്തി. യുദ്ധവാദ്യങ്ങം, 

മുഴക്കി. അങ്ങനെ സൈനികാഡംബരത്തോടുക്രടി അവര് 

കപ്പലുകളെ മുമ്പോട്ടു നയിച്ച. ദ്വീപിനു സമീപമായ 

പ്പോഠം കരയില് അസാധ്ധും ജനങ്ങറഥം തിങ്ങിക്കൂടി നില് 

ക്കുന്നതു കാണാറായി. പുതുതായി കണ്ട | കാഴ്ചയില് 

ആശ്മ്യപ്പെട്ട് ' അവര് അവിടെ എത്തിയതാണെന്ന് 

അവരുടെ ആംഗ്യങ്ങറം വെള വാക്കി. ഉജ്വലമായ 

ൽ തുടുപ്പു രിച്ചു കൈയ്യില് വാളോടുക്രടി കൊളംബസ്ത്് 
. 
ി കരയ്മുക്് ഇറങ്ങി. കപ്പുല്ക്കാര- അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ 

ക മിച്ച. വിണ്ടും ഈശ്വരസ്ലോത്രങ്ങഥം ഗാനം ചെയ്തശേഷം, 

1 കൊളുബസ്സ് സ്റെയിനിലേ രാജാവിനുവേണ്ടി ആ ദേശം 
കൈഴ്ണശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. 

കൊളുംബസ്സു് കണ്ടുപിടിച്ച ആ പ്രദേശം 4വെസ്റ്റി൯ 
ഡിസ്" എന്നു പറഞ്ഞുപോരുന ദ്വീപസമുഫത്തില് 
പ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ദീപം ആയിരുന്നു. അനന്തരം 

 ക്ൂബ, ഫെയിററി മുതലായ വലിയ ദ്വീപുകളും 
അദ്ദേഹം കണ്ടുപ്പിടിച്ച. ആ ദ്വിപുകളിലേ ജനങ്ങഠം 
കേവലം കാട്ടാള രെപ്പോലെയാണ് ജീവിതം നയിച്ചിരയ 

ലി 

ലി 

1] 



ി 

൧൪൭ യി സ്തം 

ന്നതു .. യൂറോപ്പുകാരുടെ വേഷവും നടപടികളും കണ്ട. 
പ്പ്യോഠം അവക്ക് ചളരെ അത്ഭുതം തോന്നി. ഹെയിററിയി 
ലേ സ്വദേശികഠം സ്വ൪ണ്ണത്തകിടുകളെ ആഭരണങ്ങ 
കായി ധരി ച്ചിരുന്നതുകണ്ട് അന്വേഷിച്ചതില് അവിടെ ൂ 
സ്വര്ണ്ണം സുലഭമാണെന്നു കൊളംബസ്സിനു മനസ്ത്രീലായി. 
തന്െറ കൈയ് വശം ഉണ്ടായിരുന്ന പബ്ഖരാ, പളുങ്കമണി 
മുതലായ ചില്പറച്ചരക്കുകളില് നാട്ടുകാര്ക്ക് വളരെ കാതു. 

കം തോന്നിയതായി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അവ കൊ 
ടുത്തു അവരില് :ിന്നും ധാരാളം സ്വര്ണ്ണം അദ്ദേഹത്തി 
നും ക്രട്ടകാക്കുമായി സമ്പാദിച്ച. അവരവക്കാണ്് ലാഭ 

മെന്ന് ഇരുകക്ഷികളും വിശ്വസിച്ചു. മുന്നു കഴഞ്ചോളം 
സ്വര്ണ്ണം കൊടുത്തു് മൂന്നു പളുക്കമാല വാങ്ങിച്ച ഒരുവന്. 
തല്ക്ഷണം ആ മാലയുംകൊണ്ട് മളിച്ചുമാറിക്കളുഞ്ഞു 
കച്ചവടത്തില് പററിയ നഷ്ടം അറിഞ്ഞാല് പളുങ്കുമാല 
യുടെ ഉടമസ്ഥന് ചരക്കു തിരിയെ . ആവശ്യപ്പെട്ടേയുക 

മെന്നായിരുന്നു അവന്െറ ഭയം. 

ആ പ്രദേശങ്ങഥം കൃഷിക്കു പ്ററിയതായിരുന്നു. “ 

എങ്കിലും പറയത്തക്ക കൃഷികഠം ഒന്നുംതന്നെ അവിടെ 

നടത്തിയിരുന്നതായി കണ്ടില്ല. യൂറോപ്പുകാര അതുപരെ, 

കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചോളവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും” ആഹാര 

ത്തിനു മാത്രം നാട്ടകാര് കഷിചെയ്യിരുന്നു. ഒരുതരം 

ചെടിയുടെ ഉ ണങ്ങിയ ഇല ലുരുട്ടി ി പുക വല) 

ക്കുന്നതു. കൊളബസ്റ്റ് കണ്ടു. അതാണ് ഇന്ന് പലിശ്വ. 

വിഖ്യാതമായിത്തിന്നിരിക്കുന്ന പുകയില. പുകയിലയും. 

ചോളവും ഉ.രുളക്കിഴങ്ങും മറവം കൊളുംബേസ്റ അമേരിക്ക. 

ി 
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൭4 

 ക്രിസ്റഥര് കോമുംജിസ്റ് ക്ര, 

കണ്ടുപിടിച്ചതിനറെറ ശേഷമാണ് ലോകത്തിന് 

നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിക്കാന് ഇടയയേതു്. 

ഫെയിററിയില് സ്റ്റെയി൯കാരുടെ, ഒരു അധിനി 

വേശം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന കൊളംബസ്സ്സ നിശ്ചയിച്ച. 

അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങറം ചെയ്യുന്നതിനും താ൯ സാ 

_ പ്രിച്ചിടത്തോളം കായ്യങ്ങറം രാജാവിനെ ഗ്രഷിപ്പ്ിക്കുന 

തിനുമായി അടുത്ത ജന്ുവരിമാസത്തില് അദ്ദേദം സ്സെ 

യിനിലേയും, പുറപ്പെട്ടു. ഏതാനും തതളുകളെ ഹെയിററി 

യില് താമസിപ്പ്പിച്ചിട്ടാണ അദ്ദേഹം പോയതു്. കപ്പ 

കഛിഐെറ കേടപാടുകഠംകൊണ്ടും,  കൊടുംകാററിെ൭ 

ശല്യംകൊണ്ടും മാശ്ലുമദ്ധൃത്തില് കങ്ീപ്പാടുകളു.ം കാല തർ 

' മസവും നേരിട്ടും മാര്ച്ചുമാസത്തില് അദ്ദേഹം പീണ്ടും 

പേലാസ് തുറമുഖത്തില് മടങ്ങിയെത്തി. കൊളംബസ്സു് 

തൃതനമായി ഒരു ഭൂവിഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുട 

വ അവിടെനിന്ന് ഒട്ടുവളരെ സ്വണ്ണവും പലതരം സാമാനങ്ങ 

ഉം ഏതാനും ആഴു.കളെയും കൊണ്ടവന്നിരിക്കുന്നു ന്നും 

ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പ്പട്ടണം മുഴുവ൯ കേഠംവിപ്പെട്ട. ആ 

പ്രാത്ത ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് അളപില്ലാത്ത കാതുകവും 

ആഫ് ളാദവു൦് ഉളവാക്കി. കൊളുബസ്സിനെ തൃതി 

രേ൪ക്കുന്നതിനായി നഗരവാസികം ക്രട്ടം കൂട്ടമായി 

ത്തി. പ് 

ജനങ്ങളുടെ സ്വാഗതം സ്വീകരിച്ചശേഷം 

തകാളംബസ്സ്സ് രാജാവിനെ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിനായി പുറ 

മപ്പൂട്ടു. രാജധാനിയില് കൊളംബസ്സിനു ലഭിച്ച സല് കാരം 

രാജോചിതമായിയുന്ന. പ്രഭക്കന്മാര ഗോപുരദ്വാര 

ല് 



ന് ന്ത് നനന സാം റ ന) റ. 

ത്തില് ചെന്ന് അഭ്ദേഹത്തെ ഏതിരേററ് സ 
്്്ിത. കൊണ്ടുപോയി. വിചിത്രമായി അലങ്കരിച്ച 
രുന്ന വന്തലില് സിംജാസ്നാരൂഡ്ഥരായിരുന്ന രാജാവും 
ശാള്ഞിയും ഉപപചാരപൂദിം എഴുനേറവ കൊളംബസ്സ്റിനു 
സ്വാഗതം അരുളി. യൂറോപ്പിലേ രാജ്യങ്ങളില് പ്രഭക്ക 
ന്മാ൪് രാജാവിനെ മുഖം; കാണിക്കുമബ്മോറം അളേആഫത്തി 

. ൪െറ പാണിതലം ചുംബനം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. 

എന്നാല് അതു കൊളംബസ്സ്ിന് ലാഘവമാണെന്ന് 

വ. ടി ചാരിച്ച്' രാജാവും രാജ്ഞിയും ആ ആലാരത്തില് 

് നിന്നുപോലും: ' കോളംബസ്സിനെ ഒറ്റിലാക്കി. പശ്ചിമ 

ദശങ്ങളില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സാമാനങ്ങളെല്ലാം 
കൊളംബസ്സ്സ് അടിയറവഷയ്ക്യയും തദ്ദേശവാസികളായ 

ത്വപേരെ പ്രദര്ശിപ്പി ക്മകയും ചെയ്യു. ആ ദേശങ്ങ 

ളിലേ പ്രകൃതി, ജനത്തുക്കഠം, സസ്ൃങ്ങം മുതലായവയുടെ 
സ്വഭാവം, ജനങ്ങദുടെ ജിവിതരിതി മുതലായ വിവര 

്ങറം ത്തും! ഞി കേ പച്ച. ന്യം 

റ 

കം 

 കൊളംബിസ്സിനെറ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചു 

പ്പ്രോം രാജാവും രാജ്ഞിയും സഭവോസികളും എഴുനേറ൨ 

നിന്ന് ഈശ്വരപ്രാത്ഥന ചെയ്യു. പല വിലയേറിയ 

രാജസമ്മാനങ്ങളും കൊള ബസ്സിനു ലഭിച്ച. എല്ലാവരും 

കെഴ്ചംബസ്സിരെറ അചദാനക്ങളെക്കുറിച്ച് ആശ്ചത്ൂ 
പെടുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. സമയഭേദം 

നോഷമാതെ തങ്ങളെ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിനു രാജുവും 

മാജേഞിയും _ അദ്ദ്ഫത്തി൯് തആരനൂവാദം നല്കി. ചില 



ഴം കര്യ്ഫര് കൊമുംബന്്റ് _ കുഴ 

ലി ന്റ ന: ടിമാനരമായി ഗണിച്ചവന്നു. 

ക്കങ്ങളോടും ക്രടി കൊളംബസ്സ്സ് രണ്ടാമതും: അലിടെ 

ന്നേ ആ സ്ഥാപനം ക്രമേണ അഭിയൃദിപ്പെ 

ടുകയും, സ്റ്റെയിനിലേ രാജ്ാവിനെറ അനുവാദപ്രകാരം 

ക അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രതിനിധിയായി കൊമളബ്സ്സറതന്നെ 

ം അഖിടെ “ആധികാരം നടത്തുകയുാ മ; കൊളബേസ്സ്റി 

! ന്െറ പിവേകചൂ൪ല്ൃമായ ഭരണഠത്ത തൃതനരാജൃത്തി 

് റ ഒ൭൯൪െറ ശ്രേയസ്സിന് ഏററവം അനുകൂലമായിരുന്നും 

എ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രതാപത്തിലും  ഐശ്വയ്യ 

ത്തിലും സ്ററെയിനിലേ പ്രുഭക്കന്മാര അസൂയാലുക്കളായി 

. ത്തീനാ. കൊളംബസ്സിന്െറ ഭരണത്തെക്കറിച്ചു ടൂഷണ 

മായി അവര് പല കള്ള ക്കഥകഠം കെട്ടിച്ചമച്ച്. രാജാ 

വിനെ, കേംപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാജാവു” ആ ഏഷണി 

ക്കാരുടെ തന്ത്ര ങളില് പെട്ട കൊളംഖെസ്സ്റിനെ ടസ്റ്റ്യി 

നിലേയ്യു, തിരി ച്ചപ്പോരുവാന് ആജതഞാപിച്ചു. 
[ 

റു 

സ്ഥാനവും അധികാരവും ക ശത്രുക്കളുടെ ത 

ക്ഷേപം സാഗിച്ച് സ്സെയിനിലേയ്മം തിരിച്ചുപോന്നു. 

പി റ്ത് കായക്രേശവും യു കൊണ്ട്" 

ളം ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന കൊളംബസ്സിനു നേരിട്ട ആ അപമാന 
വും ആശാഭഗവും അദ്ഹത്തിനെറ। ഹൃദയത്തെ അതി 

് 

യാഗം ം അവര് കളംയ്ണ്ിനെക്ി വണ്ടിയില് കയ 

ലം ക അധികം താമസിയാതെ ഫെയിററിയില് ഒരു 

അധിനിവേശ? സ്ഥാപിക്കാന് വേണ്ട ആളുകളോടും ഒരു 

ആ കല്ലുന അനുസരിച്ചു കൊളംബസ്സ്സു തന്െറ . 

൮ 

[ചി 



ച 
ല് 

ി 

(ിരവൂ അഞ്ചാ,പഠാചുയ്കുകം 

കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ച. ലോകോപകാരിയായ , ആ, 
നാവികുവിര൯ ൧൫ റ ൬-:വ൪ഷത്തില് ൭മഃ ഭരി 
നായിത്തഭന്നെ കാലധമ്മം പ്രാപിച്ചു. എന്നാല് അദ്ദേഹ: 
ത്തിനെറ മൃതശരീരം സാസ്തൃരിച്ച സ്ഥലത്തു ഫെര്ഡി) 
നന്൯ഡ് രാജാവു' മനോദ്ഥരമായ ഒരു ശയകടീരം ദിര 
ക്കാലത്തില് പാണികഴി്പിക്കാതിലന്ില്ല. 

 വ്വാഠം ൨ ൭. ം ന ി 
1) 

മുവ്വസോവിനെറ ശാപം 
ലായ; മാമുനി കല്ോത്തമന് ' 
ശങ്കരപ്രിയതമന് ശാശ്വത൯ മഫാമതി 
ച്ചിശ്രത സ്രീദവാസാവെന്നു പേരായുള്ള്ളൊരു 

ചിശ്വസമ്മോരി മഫ്ഫാകോചനന് തപ്പോധനന് . ത് 

ി 

ഇന്രലോകത്തു ചെന്നു നന്ദനാരണ്യം തന്നില് 
 സാന്്രകൂയതുകം പണ്ട സഞ്ചരിക്കുന്നനേരം 

' സുന്ദരാംഗിയാമൊരു ദേവകാമിനി തത്ത 
വന്നിതു യദ്ൃക്ുയാ വന്ദനാ ച്ചെയ്തുനിന്നാറം. ൮. 

കല്പകവൃക്ഷത്തിന്െറ പുഷ്ണസഞ്ചയംകൊണ്ടു 
കല്ലിതമൊരു മാലാരത്നമുണ്ടവഠം കൈയ്യില് 
മാമുനിക്കായിക്കൊണ്ടു മാലയെദ്ദാനം ചെ 

കാമിനി കനിവോ$ തൊഴുതുപോയീടിനാഠം. ' ൧൨... 
കം 



ല് ി ലം യം ര് ൭; ൯ 

യില് രം 

ചാസവന് സമീപത്തു വന്നുട൯ വണങ്ങിനാ൯ 

4 ട്ലാസവ! വരികൊന്നു യ് . ൧൬ 

[സാന മാലയെക്കനിലോടെ 

_ ചാസവന്നായ ക്കൊണ്ടു നല്കിനാ൯ മുനീശ്വരന്: 

_ജംഭശാസനനത്തു സാദരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു. 

കടിതന് ഗളമേറ] കുന്തളമഴിച്ചുടന് ൨ 

' ഹസ്ലിമസ്തകഴതന്നില് മാലയെ വച ച) മുദാ 

 ഷ്ഥസ്തൂ്റം കൊണ്ടു കേശം വേര്പ്പെടുക്കുന്നനേരം 

കാഭമണ്ഡലംതന്നില് വണ്ടകറം പറക്കയാല് ' 

ൂ സംഭൂമത്തോടെ കംഭി്രേഷ്ഠനങ്ങയുനേരം ് ൨൪ 

മാലയെത്തുയിക്കകൊണ്ടെടുത്ത മര്ദ്ദിച്ചു 

 ചാല്വേ ഭക്ഷിച്ചതു വാസവന് ഗ്രഷിച്ചില; 
 താപസനാതു കണ്ടു കോപ്പവും കലന്രടന്൯ 

ക്കളെ ശക്രനെറ നേരേ നോക്കി ൨൮ 

ടം ഷി 

ഡ്നന്നെടോ! പുരന്ദര! നിന്നുടെയഹംഭാവം 

തന്നതു ബഹുമാനം ക്രടാതെ വെടിഞ്ഞിതോ$ 

കല്പക്രസുനങ്ങള ല്ലമല്ലെനിക്കെന്നു 

 ഷല്ലിച്ച കളഞ്ഞു നി കാതുകമില്ലയ്കേയാല്; ൩൨. 
കി 

താപസന് തന്നാലതു മേടിക്കമാത്ൃംവേണം 
[ 

ു / ലാപവും വരുത്തണം താപസന് കാണ്കെത്തമഞുന്ന! 

ി 



ര 

ന ി യ 

ജിം അഞ്ചാംപാഠപുസ്തൂകം 

ഫന്ത! ഞാനസാരന്മാര് തന്നതു ധരിക്കുമോ ു 

എന്തെനിക്കിതുകൊണ്ടു കായ്യയമെന്നുറച്ചു നീര് ൭൬. 

ദന്തിയെക്കൊണ്ടു മാല മര്ദ്ദനം ചെയ്യിച്ചതു- 

മെന്തിതു വലാന്തക, നിന്നുടെ മഹാമദം 

ഭൂപ്യസഖ്ത്തുകൊണ്ടു ഗവമണ്ടാകമുലം 

ഭവ്യനാം ഭവാനിന്നു ധിക്കരിക്കുന്നു ൬നം. രര. 

എയില് നിന്നുടെ ധനമൊക്കവേ നശിച്ചീടട- വ് 

മെം ലുള്ള വമാനം കാരണ പുരന്ദര! പ 

ഉന്നതസ്വ൭െ ശശ ശ്പയ്യദ്രംശവും ഭവ| ച്ചുട൯ 

ഭ്യിന്നത പ്ൃണ്ടു ജര വന്നുട൯ പിടിപ്പെട്ട് രത് 

മര്ത്വരെപ്പപോലെ നിങ്ങളൊക്കുവേ പതിക്കണം. 

കൃത്യവും പ്രതാപവുമൊക്കുലേ മറക്കണം 

ദാനവന്മാരോടേററ തോറവടന് വിഷണ്ണരായ് 

മാനഹാനിയും വന്നുഭവിക്കും നിങ്ങറംക്കെല്ലാം. രവ, 

ഇത്തരം മുനീന്്രന്െറ ശാപ്പവാക്കുകറം കേട്ടു 

സത്വരം ഭയപ്പപട്ട വാസവന് വിഷഴ്്റനായ് 

ഖാരണസ്ു ന്ധംതന്നില് നിന്നുടണിറങ്ങിവ- 

ന്നാരണല്മുവരനന്െറ കാല്ക്കുതു പീണുരചെയ്തു. ” ൭൨. 

ഏതുമേ ഗ്രഹിക്കാതെ സംഭവിച്ചൊരുദോഷം 

ഛേതുവായ് ശപ്പിക്കൊല്ലാ മാമുനിത്രേഷ്ടാ ഭവാന് 

മ്േന്നടെയപ്പരാധമൊക്കലേ സഫഹിദക്കേണം 

നിന്നുടെ പാദാബുജദമേകമാധാരം മുനേഃ ൭൬, 
രു 



ന്ത്അ്ത 

ന അന്ൃ്്ട് ,, 

പ് പടി ലം 
ത് & പ്ല 

1! . &4ക്ഷിരവാരിധി കടത്ഞിടുക ശചീപതേ! 

അന്ത്യ. ഷം നി 

) ടു 

സഫകരണസംഘങ്ങ0 ൧൭൭] 

' ശാപമോക്ഷത്തെ മമ നല്കുക മഫാമതേ 
താപസശ്രേഷ്യാ മഫാഭദാഗ ഫേ നമസ്ത൪രം??. 

. ഇങ്ങനെ വണങ്ങുന്ന വാസവനോഃ മുനി 

ഭംഗിയില് പ്രസാദിച്ചു ഭാഷണം ചെയ്തു മുദാഃ ൬൭ 

സാരമാം പിയൂഷത്തെസ്സം ഭവിപ്പിച്ചിടേണം 
സ്വൈരമായ് സുധാപാനം ചെയ്തുകൊള്ളണം നിങ്ങ 

തീരുമന്നേരം ജരാസങ്കടം ദാരിദ്യവും. ണര് 

മുന്നിലെക്കാളം മഫാസവ്പത്തും ഒവിച്ചീടും. 
ധന്യനായ് വരും ഭവാനമ്പയവാനവന്മാരും.?? 
സഃദരമിത്ഥമരുറംചെയ്തുട൯ മുനിത്രേഷ്യന് 
മോദവും പൂണ്ടു നടന്നീടിനാനെന്നേവേണ്ടു. ൬൮ 

[പിഷ്ണ്കൂഗീ.ക ഹംസക്ൂട്ട് .] 

വാഠഠാ ൨൮. 

സഹകരണസം ഘങ്ങും:- 

ഇപ്പ്യോഠം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും 
സഹകരണസാഘങ്ങഠം ഉണ്ടെന്ന നിങ്ങറാക്ക്' അധി 
യാമല്ലോ. ഈ സാഘങ്ങഠം അതാതു സ്ഥലത്തുക്ക ഏതാ 
നും ആളൂൃകഠം ചേന്ന് ഏര്പ്പെടുത്തീട്ടുള്ള വയാണ്. ഇയ 
യുടെ പ്രപത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചു, ഗ൮ണ്മെന്റില് 
നിന്ന് ഒരു ന്ദിയമം നടപ്വ്റില് വരുത്തുകയും, ഒരു ഡിപ്പാ 

റ 



ല് 

1 ഴ് 

൫൨. അോപാഠപുസ്തുക 

ട്ടുമെ൯൨ സ്ഥാപിക്കുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  കൃഷിം: വാണ്ടി 
- ജയം, കൈയ് "ത്തൊഴില് മുതലായ ഉപജിവനമാറ്റുങ്ങറക്കു 

 സഭംകേയ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സാഘങ്ങറം കൊ 

മ്മ. പ്രയോജനം. നമ്മുടെ നാട്ടില് 2 മുഖ്യമായ തൊഴില് 
കൃഷിയാണ്. വിളവിറക്കുന്നതിനും, വിളവു ശേഖരിക്കുന്ന 
തുവരെ ചെലവു കഴിക്കുന്നതിനും വേണ്ട മുതല് എല്ലാ 

കൃഷിക്കാക്കും  ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ; ആദായത്തിന്െറ 

.  പ്ൃത്യാസം പോലെയും, ചെലവിനെറ തോതുപോലെയും 
' : പ്രലക്കം കടം വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. പിളവു 

കൊണ്ടു കടം വിട്ടി പിന്നെയും കടം വാങ്ങി കൃഷി ചെ 
ലാണ് മിക്കവരും കഴിയുന്നതു്. അതുപോലെതന്നെ 
പുതുതായി ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴില് തുടങ്ങുന്നതിനും 

പൂതിയ സമ്പ്യദായത്തില് യന്ത്രങ്ങളും മറവം ഉപയോഗിച്ചു 

കൂടുതല് ആദായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മുന്കൂട്ടി മുതല് മുട 

ജഓാതെ, സാധിക്കയില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആവശ്യങ്ങ 

രംക്ടാ മുതല്കടം കിട്ടുന്നതു വളരെ പ്രയാസമാണ്. 

ക്രമപ്പുലിശ കൊടുക്കുവാ൯തന്നെ ന്രിവൃത്തിയില്ലാത്ത 

തരത്തിലാണ് അവയില് നിന്നുള്ള തആഭായത്തിനെറ 

നില. എന്നാല് കടം കൊടുക്കുന്നവര് (ഉത്തമര്ണ്ണുന്മാര്), 
ആ വ്ൃത്യാസം നോക്കുന്നില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, ഉറപ്പ 

കറയുന്തോവം ക്രടടത്ല് പലിശ ചുമത്തുന്നു. ക്രമേണ കട 

കരുടെ സര്വസ്വവും ഉുത്തമര്ണ്ണന്മാരുടെ വകയായി! 

ത്തീരുന്നു. ു 

ക്രമപ്പലിശ കൊടുത്തു നശിക്കാന് ഇടവരാത്ത ഃ 

ചിധത്തില് മൂലധനം ശേഖരിച്ചു തൊഴില് “നടത്തുക 



ളം 

റ ഷഹകരണസംഘങറം 
൧൫൩. 

ര 

. സഡകരണസംഘങ്ങളുഭെ തുദ്ദേശം. ക്രൂ 

ചില നിബന്ധനുകഠം അനുസരിച്ച് ഏതാനും ഞ്ഞളൂ. 

0൦ ഒരെ ' സംഘമായി ച്ഛേരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ചെറു 

വ  ഓഫ്ഥരികറം എടുത്തു ഒരു മുലധനം സ്വരൂപി 

റ. ഈ മൂലധനത്തി ന പുറമേ സംഘത്തിന്െറ കൂട്ട് 

0്യേതയിന്മേല് വാജുകഥം വാങ്ങുന്നതിനും അവരക്കു 

സമ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന മുതല് ' സംഘ 

്തിന്െറ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച കൃഷിയിലോ മറേറതെ 

കിലും തൊഴ്രിലിലോ വിന്നിയോഗിക്കുന്നതിനായി സംഘാംഗ . 

ക്ക വായ് പകം കൊടുക്കുന്നു. ചം ലു 

൫ 18) 
 ] 

4 മ് 

ന ലമേള്ില് വിന കിട്ടുന്ന 

വറ്ു. പുറമേനിന്നു വാങ്ജിക്കുന്ന കടംപോലെ പീഡാ 

കരമല്ല. ഒന്നാമതു പണവ്യാപാരികളില്നിന്ന . കടം 

ളിട്ടണമെങ്കില്' അവക്കു സ്ഥാവരവസ്ത്രക്കളോ, പൊ൯ 

പണ്ടങ്ങളോ പണയം കൊടുക്കണം. എന്നാല് സംഘ 

ത്ത്തിലേയ്യു,, യാതൊരു പണയവും കൊട്ടക്കേണ്ടതില്ല. 

₹ 1൭൯൦ ബാദ്്ൃതരയിന്മേലാണു സംഘത്തില്നിന്നു . 

£ ടം കൊടുക്കുന്നതു . ഒരു ആഠം കടം വാങ്ങിക്കുയ്മോഠം 

0൨ രണ്ട്” . അംഗങ്ങംക്രടി ജാമ്യമായി പ്രമാണത്തില് ' 

പ ഭണമെന്നു മാത്രമേ നിബന്ധനയുള്ള. അത! നാല് 

രോ വായ്ക്ുയയം സംഘത്തിലേയും, മുന്നംഗങ്ങഠം ഉത്തര 

്ലാദികളായിത്തിരുന്നു.. ഇതു സംഘം വക മുതലിനെ വ 

കഥയെ കരുതിയുള്ള ഏര്പ്പാടാണ്. 

്ി 

ച" 



ി ക് ദയ അോംപാാപുസ്തുകം 

നമ്മുടെ നാട്ടില് മാസം ഒന്നുക്ക് തൃററിന് ഒന്മ 
വീതമാണ് ക്രമപ്പലിശ എന്നു വച്ചിരിക്കുന്നതു. എന്നാല് 
കൃഷിക്കാരോട്ടംമറവം: പരണവ്യാപാരികറം പ്രായേണ 
ഇതില്ക്കവിഞ്ഞ പലീശയാണു” വാങ്ങിക്കുന്നത്. തിരി 
ച്ചുകൊടുക്കുമ്പോഠം മുതലും പലിശയും ഒന്നായി ചേത്തു 
മുഴുവ൯ കൊടുത്താലേ അവര് വാങ്ങിക്കുകയുള്ളു.. സംഘ 

 ത്തിലാകട്ടെ ക്രമപ്പുലിശയില് കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്: ശൂ 
,പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. പലിശയും മുതലില് ഏതാ 
നും ഭാഗവും മാസന്തോവം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, 

- ഇങ്ങനെ തവണകളായി കടം മുഴുവനും കൊടുത്തു തീ 
ത്താല് മതിയാകുന്നു. ഇതും കടക്കാരനു സാരമായ സലാ 
യമാണ്ട്. മുതല് ഒന്നായി കൊടുത്തുതീക്കാന് പലക്ം 
ശേഷിയുണ്ടായിരിക്കുയില്ല. എന്നാല് അവനവന്െറ 
ശ്രക്തിക്കുതക്കുവണ്ണം അതിന്െറ ഒരു ചെറിയ അംശം 
'കൊടുക്കാ൯ ആക്കും കഴിയാതെ. വരികയില്ല... ഇത്തമ 
്ലേന്മാര്ക്കു കൊടുക്കുന്ന പലിശ അവര്ക്കു മാത്രം ലാഭവും 
കടക്കാര്ക്കു തീരെ നഷ്ടവുമാണല്ലോ. എന്നാല് സംഘത്തി 
ലേയ്കു കൊടുക്കുന്ന പലിശ , സംഘത്തിന്െറ മുതലാണ് 
അതടയതു സംഘാംഗമായ കടക്കാരനും പലിശയുടെ 

ഒരംശത്തിന് അവകാശമായിത്തിരുന്നു. ഇതും ഒരു ലാഭ 
മാകുന്നു. 

മേല് വിവരിച്ചപ്രകാരം ലാഹി പണം 
സ്വരൂപിച്ച് അംഗങ്ങറുംക്കു കടം, കൊടുക്കുന്ന സംഘ, 
ങ്ങളെ €സഫഹകരണധനസഫായസംഘങ്ങം! എന്നു പറ; 
യുന്നു. ധനസഹായത്തിനല്ലാതെയും സേ 

ടം 
ചു; 



സഹകരണസംഘങ്ങള്: റു ൧൭. 

റ സഘേങ്ങം, ഉണ്ടാകും. ആഘാരം, വ്സ്രധാരണം മുത. 

2 ലായവയ്യക്്  ആവശ്യമുമ്ള അനേകം പ്വദാത്ഥങ്ങറം. 

നാം കമ്പോളത്തില്നിന്നു് വാങ്ങകയാണ് ചെയന്നതു്. 

ഈ ഇടപ്പാടില് സാമാനുത്തിനറെറ വിലയ്യം പുറമേ കച്ച, 
 വടക്കാരന്ൊ ലാഭവും ന്നാം കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ. 

വാ ലാഭമായി ഒരാഠം ഒരാണ്ടില് കൊടു. 
ക്കുന്ന തുക ഒട്ടും നിസ്സാരമല്ല. സഫകരണസാഘ,, 
ല്  അറംകൊണ്ടു് ഈ വിധത്തിലുള്ള. നഷ്ടവും ചരിഫരിക്കാം. 

എങ്ങനെയെന്നാല് സഘേത്തിന്െറ മുതല് കൊണ്ട് ' 
ഞ്ഞെ ആവശ്യയമമ്ള. ആധാരസാധനങ്ങളും 

 തുണിച്ചരക്കുക്ടളും മറവം ശേഖരിക്കാം. ' സാഘത്തിൽെ൨. 
മേല്നോട്ടത്തില് ഈ ചരക്കുകളെ സംഘാംമങ്ങറംക്ക് 
തന്നെ വില്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു. 
കൊണ്ടു പല ഗുണങ്ങറം ഉണ്ടു. സഥായവിലയ്യക്ച സാമാ 

 നങ്ങറം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് അവിടെനിന്നു 
നല്ല സാമാനങ്ങഠം വരുത്താം. കമ്പോളത്തിലേക്കാറം 

) സ്വല്പമെങ്കിലും കുറത്ഞലിലയയം* അവ സംഘാംഗങ്ങറാക്കു. 
ക തന്നെ വില്ല്ലാം. ഓരോരുത്തരും വാങ്ങിക്കുന്ന ചരക്കു 

കളുടെ വിതപ്രകാരം കച്ചവടലാഭം വീതിച്ചെടുക്കുകയും 
ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളെ സഹകരണ 

 പിതരണസംഘങ്ങാം' എന്നു പറയുന്നു. 
വിദ്യാലയങ്ങളില് അധികം ആവശ്യമുള്ള. സാധന 

ങ്ങറം ഇതിന്മണ്ണും വദ്യ്യാത്ഥികളുടെ വിതരണസംഘ, 
ഞം മുഖാന്തരം വാങ്ങികുകയാണെങ്കില് ഈവക സഫാ 
 യങ്ങറം വിട് ദ്ൂത്ഥികറംക്കു ല ദിക്കന്നതായിരിക്കും. ഓരേ. 



ര ഒന്൬ ് റ; അഞബ്മോംപാഠപുസ്ലകം 

അത്തരും കാല്രൂപാപിതം കൊടുത്തു് ഓഫരി തി 
ക്ലി തുടങ്ങിയാല് വേണ്ടിടത്തോളം മൂമധനം. ഇത 

 സംഘങ്ങാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.  പാഠപുസ്തകങ്ങറം, നോട്ടു 

പുസ്തകങ്ങറം മുതലായവ വലിയ തോതില് ാങ്ങിക്കു 
തമ്പാറം ക്രടുതല് ഭ്തൂഭുയം കിട്ടും. . ആവശ്യം മുന്കൂട്ടി 
കണക്കാക്കി ഒന്നിച്ച വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കില് സാമാന 
ങ്ങറം മിച്ചംവന്നു നശ്ടൂ൭ പ്പൂടുകയും ഇല്ല. ഇങ്ങനെരചെ 
തുടങ്ങുമ്ോറം പുറമേയുള്ള കമ്പോളവിലയും കുറഞ്ഞു 
തുടങ്ങുണതു കാണാം. സംഘാംഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി 
കൊണ്ടു യം ഗുണമണ്ടാകുന്നതിന് ഇതു് ഒ 
ണേ, ി ു വൻ ൽ 

മൂലധനം ഒന്നു൦ ക്രടാതെ  നിര്ണ്നര്യേ ക്രലിവേല് 
.ഓാർ ചേനം സഹകരണസംഡങ്ങറം ഉണ്ടാകാം. 

ഗവണ്മെന്റില്നിന്ന് ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കാന് തുടങ്ങുന്നു 
എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിലേയ്മുക്് ഒരു കണ്ടരാക്ററരെ ഏര് 

എപ്പുടുത്തി, അയാഠംമുഖാന്തിരം ചേലനടത്തിക്കുകയാണു” 
ഇപ്പ്ോറം ചെയ്തുവരുന്നത്. , വേലക്കാരക്ക് സ്വല്പമായ 
ക്രലി കൊടുത്ത ട്ട ലാഭം മുഴുവന് കണ്ട്രാക് ററ൪ സമ്പാദി 

ഒന്നു. ക്രുലിവേലക്കാരുടെ സഹകരണസംഘം 

ഉ ണ്ടായ രുന്നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള പണ കം അവര്തന്നെ 

റ തുറ൨ നടത്തുകയും അഭദ്ധ്വാനത്തിനെറ ക്രമം പോലെ 

ലാഭം വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. , ഇങ്ങനെയുള്ള. 
[1 

% ] 

സംഘങ്ങറംക്കു “സഹകരണതൊഴ് ല് സാംലേദ്ഠം”' 
1 

ഏന്നു പേര് പറയുന്ന. ' : ൂ 



) സഹകരണസംഘം കു? ൧൫൭൦ , 

ഇഡ്ധകാരം കൃഷി, വയവസായം, കച്ചുചടം മുതലായ. 
ഏതു പണികഠം ' നടത്തുന്നതിനും സഹകരണം. 

റ സഘേങ്ങറം ഏര്പ്പെടുത്താവുന്നതാണു്'. സ്വല്ലമായ 
മൂലധനം ശേഖരിച്ച്, ഐകമത്യത്തോടും അമന്യ്യോന്യവി; 
്വാസത്തോടടി വേല ചെയ്തു ലാഭം സലോദിക്കുക ൽ. 
 അുള്ളതാണ് ഇര സാഘമങ്ങളു.ടെ ഉദ്ദേശം. അല്പധനരായ: 
ആളുകളുടെ ഐശ്വയ്യാഭിവൃഭ്ധിക്കു പ്രസ്ത്തസംഘങ്ങം.. 

പ്ര്യേിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അവര് ഒരു സംഘം. 
ചേന രജിസ്റ്റര്ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാല് കൂടടുബാദലൃതയിന്മേല്. 
കടം കിട്ടുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. 
! മപ്പതു രൂപാപീതം മുതലുള്ള ൬൮പേര് ഒരു ദേശത്തും 
ലം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. ഇവരില് ഒരുത്തനു. അന്പതു 
റമ ആരും ലായ്യയകൊടുക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അവര്. 
ലം തങ്ങളൂടെ മുതല് മുഴുവന് ഒന്നായിച്ചേത്തത് ഒരു സഘം: 
!  രജിസ്്റര്ചെയ്യു്പോഠം ആ സംഘത്തിന്െറ ക്രട്ടമുതരു: 
! മുവായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇ ഉറപ്പിന്മേല് 
 ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂവരൂപ കരടി അവക്കു കടം, വാങ്ങാം. 
രിന പുറമേ സംഘത്തിന്െറ രട്ടുബവാദൃതയിന്മേല്; 
. കടം വാങ്ങുന്നതു വലിയ ബാങ്കുക്ളില് നിന്നായിരിക്കും. 
ര് വലിയ ബാദംകളിലേ വായ്ക്കുയ്യള്ള. വ്യവസ്ഥകറാം സാധാര 
| ണമായി ദോഷകരങ്ങളല്ല. സാംഘ്യത്തില്നിന്നും സാഘ്വാംഗ. 
 ്ങാംക്കു കൊടുക്കുന്ന .വാഡ്യയുടെ വ്യവസ്ഥപോലെം 
ലി ഹിതകരമായ വൃൂവസ്ഥകളിന്മേലാണ് ബാംജംകാരുംം 
0  വാഴ്ുകാം കൊടുക്കുന്നതു . 

ഴ് 



[൦ 

ഷ്ച വൃ ലാ അ്ചോംപാഠപുസ്തമം റ ് ളി 

സാഘ റം ക 'ങ്ിസഷഥിതക്കാളെന്നും ക് ഞഘൂരഫി 

തങ്ങളെന്നും രണ്ടു തരത്തിലുന്ടു്. ' സംഘത്തിനൊ ട്ട 

ബാദ്മൃതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ വൃത്യാസം, പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടന്നതു ക്രഏസ ഹിതമായ സംഘത്തില് 

ഓരോ അംഗരും ഓാഫരിയെടുക്കാമെന്നു നമ്മതിച്ചി 

ട്ടു. തുകയും മാത്രം ച്ചുമതല പഫീച്ചാല് മതി. ' ക്ര, 

രഹിതമായ  സംഘത്തിചാകട്ടെ ഓഫരിത്തുക മാത്രമല്ല, 

ഓരോ അാഗ്ധത്തിനമുള്ള. എല്ലാ മുതലും “ആ 'സംഘത്തി 

നൊ കടത്തിന് തത്തരവാദം വഹിക്കുന്നതാണ്ട്. (അതാ 

യതു മാഫരിത്തുക എതായ്രുന്നാലം കടം മുഴുച൯ വീട്ട 

രിന സാഘത്തിലേ ഓരോ അഗേവുഃ ട്വ 

ത്തീരുന്നു. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. പത്തു 

രൂപവീതം ഓഹരി എടുത്തു മുപ്പതുപേര് ഒരു സംഘ 

മായി ചേരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ സംഘത്തിന്െറ 

മുതല് ൩ഠഠ രൂപ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സംഘത്തിനു 

ര 0 രൂപ കടം വന്നുക്രടന്നു. സംഘം ക് ഒദ്യൂസഫി 

തമായിരുന്നാല് ഓരോ അംഗത്തിന്െറ ഓഫ്രിയായ 

൧൦ രൂപമാതൃരമേ ഈ കടത്തിനു ബാഭ്ലതപ്പെടുകയുള്ളു. 

അതിനാല് മുന്തൃ൨ രൂപയോ, സാഘത്തിനെറ കൈയ് 

വശമുള്ള മുതല്' അതില് കാവായിരുന്നാല് ആ തുകയോ, 

തുത്തമണ്ണ്ണു൯ കിട്ടുന്നു ശേഷം തുക അയാഠക്കു നഷ്ട 

തന്നെ. ' സാഘ ക് അപ്യ്ഫില്മ്റയിരുന്നാല് സാഘ 

ത്തിഒ ന്റ കൈദ്യശമമ്ള. മുതല് കഴിച്ച് ോക്കിവത്ത് 

തുക അംഗങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുതലില് നാന്നു കൊടുക്ക 

_ണ്ടതായിവരും, എന്നു മാത്രമല്ല, ഉമ “൪ 00 



' . സഫക്ണസംഷങ്ങഥാ ൫൯ പപയും കൊടുത്തുതീക്കാനുമ്ള ചുമതലമുഴുവനും ഓരോ 
്ംഗത്തിരഥ് വന്നുകൂടുന്നു. ഉത്തമര്ണ്ണുന്െറ യുക്തം 
പ്പോലെ അവ്രില് ആരുടെ എങ്കിലും മുതലില് നിന്നതു 
രന് ൪00. രൂപയും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ക്ര. 
പൂരഫിതങ്ങളായ സംഘങ്ങാംക്ക് ഇക്കാരണത്താല് 
വായ്പ കിട്ടാന് വളരെ സാകയ്കമുണ്ടെന്നു സ്ഷ്ടമാകു 
തല്ലോ. എന്നാല്. പരസ്തറരം നല്ല അറിപ്പ്ം വിശ്വാസ 
വം പെരുമുററത്തില് നേരും കണിശവും ഉള്ള ആള്തൂ 
കം യോജിച്ചു വേണം ക്ഓഘ്മരഫഹിതങ്ങളായ സംഘ 
അം ഏരപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. തന്െറ ഭിഴ്ചകൊണ്ട് ലരാലുന്ന നഷ പതേ ഉപം മായിത്തീരുന്നതു സങ്കടമായി വിചാരിക്കുന്നവര്ക്കുമാത്രമേ 
റ ുമതലയെപ്പുററി ശരിയായ ബോധം ഉ ണ്ടാകയുള്ള. 
ക്യ സഘകരണസംഘുങ്ങളായി ചേനു 

തുകൊണ്ടു ജനങ്ങറാക്കു പച ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. 
ാ0ഘവാഠഗങ്ങളില് ഓരോരുത്തരും പൊതുമതലിയെറ അഭിവ്ൃദിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു പ്രവത്തിക്കുന്നതു്. ഇങ്കെ അത്യന്തം താല്പയ്യമു ള്ള ഏകോദ്ദേശത്തോടുക്രടി 

) യമു ഉ പെരു തു൨൮ന്നവര് തമ്മില് അഭിപ്രായഭേടങ്ങളും മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാന് തരമില്ല. ലഖഞ്ചനക്രടാത്തെ കൃത്യനില്യയോടും 'ഉത്സാഡത്തോടും ക്രൂടി പ്രവത്തിക്കേണ്ടതും പൊത്ുമുത ്ലിനെറ രക്ഷയ്യു റ് ലിറ യമ  ആവശ്ൃകമാണ്ട്. അതിനാല് ഇയ 
ഏര്പ്പാട് സംഘാംഗങ്ങളില് സത്യം, 
ഗരണങ്ങളെയും , പോഷിപ്പിക്കുന്നു 
ഗാനാര്ജ്ജനം ചെയ്താ൯ 

നിസ്ത്റ്രത മുതലായ 
ൽ സ്വപ്രയുത്നംകൊണ്ടു 

പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്വാപ്പു യം സ്വാശ്രയശിലത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. വായ്ക്കു 



കാറ്)  , , അഞ്ചാംപാംടടന്തുകം' 

ശംഗാസുതദ്രോണശല്യാടികന്മാര് 

വകയില് മാസംതോവം സംഘത്തില് അടയ്യ്േണ്ട നം 

ശരിയായി അടയ്യയണമെങ്കില് സംഘാംഗങ്ങറം കൈ. 

പള്ള. ധനം, ദുര്വ്യയം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെലവുക€ 

ചുരുക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ കണിശവും മിതവ്യയ. 

പരിശീചചിക്കുന്നതിനും സഥകരണപ്പഭാതി ത്ത 

മായ ഒരു സമ്പ്യദായമാകുന്നു. ന 

ര പ 

ു പാഠ ൨൯. 

അഹങ്കാരത്തിനെറ ഫലം” 

അത്രാന്തരേ തത്ര ദുയ്യോധനന്താ൯ 

ം മുിത്രാത്മജന താനുമാസ്ഥാനഭദേശേ 

മിത്രങ്ങളും പാരവൃന്ദങ്ങളു.ം വ. 

ന്നെത്തീതി കേട്ടു മഫാദേവ ശംഭോം 

തുംഗാസനൌഘേ നിരന്നങ്ങിരുന്നാര 

രാഗേ വസിച്ചു കുരൂണാം പിതാവും 

ഭംഗ്യാ തദാനീം മഫാദേവ ശംഭോ 

പ. 

തല്ലാസമോടെ സഭാമദ്ധ്യവാസി 

വില്ലാളിയാം കട്ട്റനോടൊത്തുക്ര
ടി 

ചൊല്ലീടിനാനങ്ങ നാഗധ്വജ൯താ- 

നെല്ലപേരോടും മഹാദേവ ശംഭേ 

ഗാപലനുണ്ടിങ്ങ വന്നിട്ടിാനീം 

ഭൂപാലരെല്ലാം ധരിച്ചിടവേണം : 



1 

& ് 

1 

ത്രി; കിട്ടേണമെന്നാശയോടെ 

അഫ്കള് തിന് ഫലം, 
൧ 7)ക് 

യ് 

പ മുക്തോ മഫാദേവശംഭേോ. 
ര് 

കണ്ടാല് നമുക്കിന്നു മിണ്ടായ്ലുപചേണം 

കൊണ്ടാടി ളം മടിക്കും ജളന്മാര। 

വേണ്ടാസനത്തിന്നു കേപ്പിട്ടുവന്നാല് 

,രണ്ടിലുപക്ഷം മഫാദേവശംഭോ. യം. “രു 

വന്നാല് ഭവാന്മാരെഴചന്നേല്ക്കലേണ്ടം 

 അന്നായാപ്പിച്ചിരുന്നിടവേണം 

 ഇന്നെന്നുടേ “വാമ കേംംക്കാതെ പ്പോയാല് 

ഒന്നുണ്ടു വേണ്ടു മഫാദേവശം ഭോ. ൬ 

സ്വര്ണ്ണം തരേണം പതുപ്പത്തു ഭാരം 

കര്്ണന്നുമേതാരമൊപ്പിക്കവേണം 

കണ്ണ൯ ലരുമയ്മോളെഴുന്നേറവപോയാല് 

ദണ്ഡങ്ങളിത്ഥം മഹാ േവശംഭോ. നും ഒ 

ത്രികൃള്ണുനെന്നും ജഗന്നാഥ നെന്നും: 

ശ്രികാന്തനെന്നും മഥാവിഷ്ണുവെന്നും 

ഓരോന്നു ചിന്തിച്ചു മോഹിച്ചുപ്പോയര്ല് 

നേരല്ല വട്ടം മഫാദേവശംഭളോഃ വൃ 

കണ്ണ൯ വരുമ്ധോളിളക്കം തുടന്നാല് ല് 

കര്ണ്ണാ നിനുക്കും കനുക്കേട തട്ടും 

എണ്ണത്തിലേതാനുമല്ലം കുറയ്ക്കൂ 

മെന്നേ വരാവൃയ മഫാദേവശംഭോ. ൬ 

| തറ ൭ ) 

ു്ാസനാ! നിയുമുത്സാഥമോടേ 

;ഇശ്ശാസനത്തെ ഗ്രഹി ച്ിടവേണം 

1! 



ഗ് 

൬  കായപ്രകാശം കലര്ന്നു സഭാന്തേ 

തിം മനക്കായ്ിലേററം 

നു വം ന 

. ഭത്ശാസനാഭകഠം ദ്മാദേവശംഭോ. 

ഭരരങ്ങളേവം പറഞ്ഞും ചിരിച്ചം ട് ന 
. ഭദ്രാസനാഗേ ക്ത ിഞ്യങ്ങിരുന്നു  , 
ചമിദ്രാഭിപ്പാഷി ഭമാഗധ്വജന് താ. 
നട്രീശതുംഗേ മഫാദേധശംഭോ: ് ന 7 

ഗോപ്പചരൂപന് മാകാം ന്; 
ത്രീപാഞ്ചജന്യം മഴക്കിപ്പതുക്കെ വത 
ഭൂപാലരംഗേ പ്രവേശം തുടങ്ങീ! റ് 
പ്ാപാപഫാരീ മഫ്മാടേവശാദ. റ് ൨... 

ര യ ) 0 ബാല്ാക്ബിംഖെം പ്രകാശിക്കുമപ്പോഠം ഥ് 
ബാലാതപാളീ വിളങ്ങുന്നപ്പോലെ യം 
മരലില്രുഭാജാലമാസ്ഥാനദേദശ പ 
നീളെപ്പരന്നു മഹാഭേവശാഭോ. പ ൧൩. 

. കായാമ്പയതന്നുള്ള് ലായ സേം ലു 

ഭൂയോ വിളങ്ങി സ്തരിതപ്പെദുഡ്ിയോടെ 
പിയുഷര്്ചൂരം മഹാദഭദേവശാഭോ.. 

തൃക്കണ്ണു രണ്ടും മിററ്കാസ്ഥയോടോ 
നില്ഭടന്നെ മപരെക്ക ടാക്ഷാമൂൃതത്താല് പ. 
ഒക്കെത്തണ്റ്പിച്ചമെല്ലെത്തിരിച്ച ്െ 
സതക്കാരവൃയവം മഹാദേവശംദോ. ൧൫൭ 

ദൂരത്തുന ന്നങ്ങ്ടുന്നള്ളമപ്പോ. ക 
.കാരാളുലോകം കലുങ്ങുത്തുടങ്ങി ലി 
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ലി ന് അഞ്ചാംപോാപുസ്ലകം 

ഭീരുക്കളെല്ലാം നടുങ്ങിത്തുടങ്ങി, 
ച ടാം ന്ന മലാ ര് ൧൬ 

ആസ്ഥാനുേശേ വസിക്കും! ന കി 
രുത്ഥാനവും ചെയ്തു ഒപ്പിള്തുട്ങി . 

 ) ബദാപ്രമോടം മനസ്സും മറന്ന : ം റ് 
തത്ത്വം കലര്ന്നു, മഫാടേവഖശാളോ. ൭ 

ം മൂഡധത്വമേധന്ന. നാഗധ്വജന് താന് ലി 
 ; പീഠാഗ്രതോ/സൌ: ചിക ; 
ധം. കൂടേപ്പതിക്കുന്നു കണ്ണാടിവ്ൃന്ടം 4 

' രരൂഡപ്പമോടം മഫാടേവശാളോ. പ ഘു 

സ്വര്ണ്ണം തരേണം നമുക്കെ ചൊല്ലി 
ക്കണ്ണം മിഴ്ിച്ചങ്ങു നില്ക്കുണ്ണനേരം 
പ്പൊണ്ണന് മറിഞ്ഞങ്ങു വീ്യന്ന കണ്ടാല് 

കണ്ണിനു സഖ്യം മഫഥാടേവശംഭോ. തു: 

വ്തി (്നാലുവ്വ ത്തം 1 ' ഃ 

പാഠം ബ0. ) 

ച കൊല്ലം: 

ം പുരാതന കാലത്തുതന്നെ കൊല്ലം പിഖ്യാതമായ 

ക്രു പട്ടണമായിരുന്നു: നമ്മുടെ നാടില്, നടപ്പുള്ള 

4 കൊല്ലവര്ഷം ഈ നഗരം സബേന്ധിച്ചുള്ള ഏതോ ഒരു 

"ഖിഭശഷസം ഭവത്തിന്റെറ സ്ത്ര ാരകമായിട്ടാണണ് ആരഭി 

ചിട. കൊല്ലം അഞ്ചാം ശതകത്തില് ജയ 

ി 
കമ 



ചി ത ി ന ക ജ് കോളം $ റ ജി ർ ൧൬൭ 

് തിം! എന്നൊരു രാജാവു് കൊല്ലിത്തുണ്ടായിരുന്നു. 

ഇതുനിമിത്തമാണു കൊല്ലത്തിനു :ജയസ്ിംമേനാട്ട ' 

അല്ലെങ്കില് /ടേശിങ്ങനാട ' എന്നു പേരു സിദഠിചതു് . 

 ജയസിപാനെറ പുത്രനായ 'ചീരരവിവമ്മ ചോളപാണ്ഡുയ 

ം രാജ്യങ്ങളെ ജയിച്ചു കേരല്ലത്തോടു ചേര്ത്തശേഷം കൊല്ല 

_ പര്ഷം, ൪൮൭. ാമണ്ടിടയ്യു 'ചേഗവതീതീരത്തിലുള്ള. 

കാഞ്ചീപരത്തുവച്ച ദക്ഷിണഭാരതചക്ൂരവത്തിയായി കിരീട 

ധാരണം ചെയ്യു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ രാജനു കൊല്ലം 

തന്നെയായി മുന്നു. നു ം 

കപ്പലും അടുക്കുന്നതിനു പ്രൂതിസിഭാമായ ി 
 സകയ്യമുമ്ള ഒരു യുറമങ്ചമണ്ടായിരുന്നത് നാല് ളയ 

പട്ടണം വകൂരെക്കാലം .മ൯പൃതന്നെ പ്രശസ്തമായ, ഒരു 

യിന്നു വിദേശിയര് കേരളവുമായി 

പ്്യാപാരം തുടങ്ങിയ കാലത്തു് നാട്ടില്: ധാരാളമായി 

വിളയുന്ന നല്ലമുമക്, ഇഞ്ചി, നീലയമരി മുതയായ ചര 

കിഒകറം കുരവഴിയായും, കല്ലടയാവവഴിയായും കൊല്ലത്തു 

റ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഏറവമതി ചെയ്തിരുന്നതു്. ഇങ്ങ്നെ 

 .. വ്യാപാരം ന്ന വിദേശികളില് പ്രമാണികഠം 

അറബികളം ചീനത്തുകാരും ആയിരുന്നു, , ഇവരെ 

ക്രടാതെ കുറ കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളി 

കളും കൊല്ലത്തു കുടിയേറാന് ഇടയായിട്ടുണ്ട് - 
നി 

മേടികാലത്തു കേരളത്തില് സവഥാ പ 
 മായിത്തീന്ന തുറമുഖാ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ആയിരുന്നു. എന്നാല് 

കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെറ പ്രശസ്തി അല്ലം മങ്ങിയതോടക്ൂടി 

[ 



ക % 

കൊല്ലത്തിന്റെ റ കി ക അക്കഘത്തു വിലേ 
ശീയവാണിജത്തില് ഒന്നിട്ടുനിന്നിരുന്ന. ചീനരുടെ കടി 
പപാര്പ്ധ്യം പണ്ടകശാലകട്ടം കൊല്ലത്തു . . ഉണ്ടായിരുന്നു, ാ 
പിന്നീട് അനേകം ശതവര്ഷങ്ങറം കഴിഞ്ഞ പി 
ഡച്വകാ൪ കല്പവടത്തിനായി മംയാളക്കമയില് വന്നതു. 
അല്ലോ ചീനുന്മാര് കൊല്ലം "നഗരത്തിന്െറ പശ്ചിമ 
ഭാഗത്തു് കടല്ക്കരയില് പാര്ത്തിരുന്നതായി പറഞ്ഞു 
കാണുന്നു. തങ്കച്ചേരി ഉൃംപ്പെടെയുള്ള ആ ഭേശത്തിനു 
ഡച്ചുകാര് ചീനുക്കൊല്ലം എന്നാണു, പ്പേര് പ്രറയുന്നതു .- 

 ചിനുക്കാരുടെ വാണിജ്യമാണു് കളി 

.പ്രാബല്യത്തിനു മുഖ്യകരേണമായിരന്നു്കക . എന്നാല് . 
കൊല്ലവരഷത്തിനെറ ആരംഭദശയ് തമന്ന അവിടെ 
പ്രവേശിച്ച മഹമ്മദീയരുടെ കച്ചവടം പരിപപഷ്ഠമായ 
പ്പ്ോഠം ചീനക്കാരുടെ വാണിജ്യം ക്രമേണ. ക്ഷയിച്ചു 

റ തുടങ്ങി. ആ കായ്യത്തെപ്പററി. ആലോചിക്കുന്നതിനുയി 

കൊര്ല്ലുവ൪ഷം. ൪ ൭ 0 ാമാണ്ടിടയ്ു ച്ചീനത്തേ ചൂ 
വര്ത്തി മാക്കോ പോളോ എന്നു പ്രതിനിധിയെ കൊല്ലം 
രാജാവിന്െറ സന്നിധിയിലേയ്യക്് അയച്ചു. എങ്കിലും 
അതുകൊണ്ടു വലിയ ഗുണമൊന്നും തു ണ്ടായതായി കാണു 

ന്നില്ല. അതിനുശ്രേഷം അ൯പ്േതു വര്ഷം കുഴിഞ്ഞു . 

കേരളത്തില് സഞ്ചരിച്ച ഇബി൯ബറവ്യൂട്ടാ എന്ന 

മഫാമ്മദിയ൯ 'തനെറ സഞ്ചാരധൃത്താന്തത്തില് കൊള 
ത്ത മഫമ്മദിയക്കു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിരന്നതായും., 

സാമു തിരിയുടെ ആന്മക്രല്യത്താല് കോഴിക്കോട്ടു അവ 

രഅടെ കച്ചവടം പ്രബലപ്പെട രുന്നതായും പഡ്യജിചി 

രിൻ. 
ഡു | ക് 



[7 വര് തി ര ന 

ലം ശം: ക്ചവടം ഇല്പകാരം, വര്ട്മിച് 
ം ഭിഡ്ിരിപം  യൂറോപ്പില്നിന്ന കച്ചവടത്തിനായി. 

പരപ്പ പേര്ട്ടുിസുകാര് ഇന്ഡ്യയില് വന്നുചേന്ത. 
 അലരുടെ ആല്യത്തേ, (സങ്കേതം കേരളത്തിലായിരുന്നു. 
1 ടോര്ട്ടശീസ് ്രൂഭവായ പാസ്ധോഡ്ഡിഗാമ കൊല്ലവര്ഷം 

൬൭ ര്റാമാണ്ടു കോഴിക്കോട്ടു വന്നിറങ്ങുകയും, സാമൂതിരി, 
മഫാരാജാവ (നെറ ഒമായ്യത്താല് ത്ത തുറമുഖത്ത് പോട്ട 
സാക കല്ചവടം സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു. താമസി 
യാതെ അവര കൊച്ചിയില് എത്തി അവിടെയും കഷ 

ര് ' ചടത്തിനു വേണ്ട ആരനുക്രലയത്ലറം നന്യിച്ച പ്പോമട്ട 
 ശീസുകാരുടെ കച്ചവടത്തോടുക്രട। കൊച്ച്, കാശി 

1. നു ന ലം വരഭധിച്ചതുടങ്ങി. റ 

ലര് ഇക്കാലത്തു ദേശിംഗനാട്ട് ഒരു രാജ്ഞി ഉണ്ടായി 
ബന്ധ.  പാശ്ചാത്യരുമായുളക്ള വാണിജ്യം ന് മിത്തം കൊല്ല. 

ത്തിനും കോഴിക്കോട്ടിനും സിഭധിച്ച “ ഉല്കരഷം കണ്ട 
ൽ ബപ്പോഠം പോര്ട്ടഗിസുകാരെ കൊല്ലത്തേയുച്ച ക്ഷണിക്കുന്നു 

തിന് അവര് തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. ൭ രണ്ടു കുപ്പ്ലുകഠം കൊള്ള 
ന  ഭത്തയ്ു് അയയന്ന പക്ഷം അവയില് നല്പമുളക് കയ 

ററിച്ഛുകൊടുക്കാമെന്നും പോര്ട്ടഗീസുകാക്ക് അന്ക്രലമായ 
ഒരു കല്ചവടക്കരാർ ചെയാന് ഒരുക്കമാണെന്നും രാജഞ്ഞി 
ഒതെ ടൂതന് മുഖാന്തിരം വാസ്ഷ്ോഡിശാമയെ ധരിപ്പിച്ച, 
റാണിയുടെ ക്ഷണത്തെ സ്വികരിക്കാന് ഗാമഡ്മു, വളരെ 

/ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്. എങ്കിലും  കൊച്ഛീരാജുവിസെറ 

ല് 

ടി 

എ 



ി ം ിു റ, ി [ റൂ ക 

നമു, ന 

അത്തിയെ ശതി  ആരാജാവിനെറ സമ്മതം കൂടാതെ: 

ഒരു കരാറിനു തനിക്കു നിവൃത്തിയിലെന്ത് 
അദ്ദേഹം മവപ്പട! ആയം, വ; 

 അനത്തരം ാണിതന്നെ ഇത് സശ്തിയെകിച്ച 
, കൊല്ലീരാജാവിന് എഴുതി അയച്ചു. മാണിയുടെ അഭി 
ഭ്വാഷത്തെപ്പററി ആ രാജാവിനു വൈമനസ്യം തോന്നാന് 
കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചീ തുറമുഖത്തു നല്ലമുളക് 
കയറവമതി ചെയ്യുന്നതില് നിന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ 
ആദായം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കയറവമതി ചെയ്യുന്ന 
മുളകില് 'അധികഭാഗാവും ദഭജിണദേശങ്ങളില് നിന്നാണു 

ി ന 
1 രം 

വന്നു കൊ ിരുന്നത്തു . കൊല്ലത്തു വ്യാപാരം തുടങ്ങു ലി 

മ്വോറം/ ആ. ചരക്കിനെറ, അനല്പമായ ഒരംശം കൊല്ല 

ത്തേയും, 3 പ്പോകാതിരിക്കയില്ലെന്ന് അദ്ദേം മനസ്സിലാക്കി 
അത്തിണാല്, കൊല്ലത്തു പണ്ടകശാല സ്ഥാപിക്കയിജല്ല 
അം കൊച്ചിയില് ചരക്കുകഠം ദ൪ല്ലഭമായിരിക്കുമ്ോറം. 
മാത്രമേ കൊല്പത്തേയ്ും കപ്പുലുകഠം അയയ്ക്തയുള്ളു, എന്നും 

ഗാമ പറഞ്ഞ.തീനെറ ശേഷമാണു റ അപ്പ 

ക്ക കൊച്ചീരാജ വു സമ്മതം നല്കിയതു 

ഇ്യകാരം കൊല്ലത്തു പോര്ട്ടുഗീസുകാരുടെ വാ 

ണ്യം 0 ആരാഭിച്ചു. എന്നാരു നാജ്ഞിയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാ 

നത്തിനു നാട്ടുകാരുടെ ആനുക്രഷ്യം, തുണ്ടായി രുന്നില്ല. 

കാലക്രമത്തില് പോര്ട്ടുഗിസുകാരുടെ കച്ചവടം പ്രബല 

പ്പെടുകയം വാ്ിയമടെ അനുവാദത്തേ? ട്രക്രടി അവ 

പു 



0. "15 
പ ക് 

ി ക ലു പി ളി പ് നി ന് ന ര 1 റ ലല; % മം 

1, ൂ ച 1! | . ് ന: ] ൬ ളു യ നം ൬൯ 
ന് റിം 7 ൭ ന റു ദ്യ 
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ല 1 ല് 

ടട കാലത്തു് രു പണ്ടകശാല ണിയികകേയും ചെയ്തു. 

തുറമുഖത്തില് നിര്ബാധമായി പാണാജ്യം നടത്തിവണ 
[; അറബികളെ (മശ്ഥമ്മടന്മാരെ) തോല്ലിക്കു ന്നതിനായിരുന്നു 
അവരുടെ പ്പിന്നത്തേ തുദ്യമം, പോര്ട്ടുഗീസുകാര്, കൂട്ടരെ 

ക്കൂടെ അവരുടെ കപ്പലകാം' ആഭ്മിച്ച കൊള്ളയിട്ടു 

വന്നു. അറബികഠം റാണ് യുടെ കി 

സങ്കടം ളു ന ത കട്ലോഗ്ഗസ്ഥ 

ത രു ഈ വിമ നി മി ഭയങ്കര. 

. മായ ഒരു ജനക്ഷോദം ഉണ്ടാകയും, നാട്ടുകാ൪ പോട്ട 

_ ഗീസുപണ്ടകശാല തീവച്ചു നശിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ആ 

കി വിവരം അറ്ഞ്ഞു, കൊച്ചിയില്നിന്നു ഒരു പോരട്ടൂഗീസു റ 

ടു റ സസ്യ കൊല്ലത്തു വന്നിറങ്ങി. . അവര തുറമുഖത്ത് 

ഉണ്ടായിരുന്ന സക്കാര പടവുകളെല്ലാം നശിപ്പ് ച്ലൂശോക്ഷ് 

അറബികളുടെ കപ്പലുകഠം പിടിരച്ചുടത്തു. 

ം കൊല്ലവര്ഷഴ് സുന് ല് പോര്ടനീസഗപര്ണജ 

രായ വൂസൊവറ്ററസ്സ റാണിയുമായി സന്ധി ചെയ്തു വിണ്ടും 

മിടച്ചവടം ' ആരാഭിച്ചു. ണാട്ടുകാരുടെ കോപ്പവും വിദേ 
ലി ഷവും ഇരട്ടിച്ച. സന്ധി വ്വകാരം റാണ! കൊടുക്കാമെന്നു 

സമ്മതി 4 ച്ചിരുന്ന സം ഖ്യയ്യു്ച് പ്പോടഗീസുകാ൪ ഞെരുടി. 
ലു പണ് അപ്പോം ചുരുക്കമായിരുന്നത'നാല് തുറമുഖത്തു 

ഒരു സ്ഥലവും. അവിടെ ഒരു കോട്ട കെട്ടുന്നതിന് അനുഃ 
4 വാദവും റാണി അവര്ക്കു കൊടുത്തു. ഏന്നാല് പാശ്യുാ 

ത്വന്മാര് അവിടെ കോട്ടയുടെ പണി അച്ചപ്പം 

1 സ 



ഷാൻ ൭ അഞ്ചാപേഷ്ുക ി ര; 

നാട്ടകാര് അവരെ തടഞ്ഞു ലഫഥളയ്യ്ട് ക്ട 
പര്രങ്കിപ്ലയോഗംകൊഞ്ടു പോട്ടഗീസുകാര് രു 
ക്കാളെ ഓടിച്ചു കോട്ടയുടെ പണി തുടര്ന്നു. പിന്നെയും 
പ്പോട്ടഗിസുകാര് തുറമുഖത്തു, മറവു കച്ചവടക്കാരെ 
മു പടവിക്കയം ക്ഷേത്രങ്ങറം കൊള്ള യിടുകയും മറവം 
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനാല് റാണി അവരെ 
അമര്ച്ച ചെയന്നതിനായി ബാലന്പിളള ഹന്ന ഒരു 

 സേനാനിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു സൈന്മൃടുത്ത നിയോ 
ഗിച്ച. പോര്ട്ടഗീസുകാരുടെ കോട്ട റാണ്ജിക്കു കൈയ്ക് 

ലം "ശ്രപ്പെടകയും അത്തി ലുണ്ടായിരുന്ന പാശ്ചാത്യര് ബന്ധന 
പുഷ്യ; നം 'അതില്പ്പി ന്നെ, ച്പോ ഗീസു 
കാക്കു അവി ടെ, പ്രത്യേകമായ ആനുകൂ്യ മാന്നും 
 സിഭ്ധിച്ചില്ല മ | 
 . എങ്കിലും ധോര്ട്ടഗിസുക ടെ കല്ചപടം ക്രമേണ്ടു 
അഭയ്ലദ്ധാമായി ഒരു *ആററാണ്ടു നടന്നു. അപ്പോം 
കചല്പവടത്തിന്നറായി ഇന്ഡ്യയില് വന്നചേന്ന ഡച്ചുകാരും 
പോര്ട്ടശീസുകായമായുകള മത്സമത്തില് ളി 
കാമു ' ശക്തി ക്ഷയിച്ഛു തുടങ്ങി. ഡ്ധച്വുകാരു൭ 
“യ്രിവേശം കൊല്ലത്തും ഉ ണ്ടായി.. വ൮.൩൬൧൧മാണ്ട് അവര് 

പോര്ട്ടശഗീസകാരുടെ വക്ടയായ തങ്കച്ചേരി ആക്രമിച്ച 
പല നാശങ്ങളും ് അനന്തരം ചു 

" കൊല്ലത്തു കച്ചവടം തുടങ്ങി. ലു നി 

മാത്താണ്ഡലര്മ്മ ചി! കാലത്തു 
കൊളം, കായകളും മുതലായ ഭേശങ്ങറം തിരുവിതാടകറി 
(നോട്ട് ലേത്തതിന്നദ്യരഷം തിരുവി താംക്ര൪ ഗവണ്മെന്ര് 

ി 

ി 



ന (നസ് ) എ; ന, ഷ്യ ി ലം ൽ ടു ള് ളി 1 ം കൊല്ലം. ] റ ൧ 9 ട് 

ലിലി കരം രില്  എങ്കിലം , 

വ്ഥച്പുകാരുടെ കല്പവടം അവിടെ നടന്നകൊണ്ടി അന്നു. 

വ ; ഇംഗ്ലീഷു ഈസ്റ്റി൯ ഡ്യാകമ്പന്ിയുടെ ആവിര് 

 ഭാവത്തോ$ക്രടി ഡ്ധച്ചകാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാ൯ 

ക്ത ൯ [2 പ്യാമാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാര് " വ്ധച്ചകാരെ 

ളി അവരുടെ വകയായ കൊച്ചീക്കോട്ട ണു 

ടത്തി.  അതോട്ടകൂടി തങ്കച്ചേരിയും അവക്ക് അധിന 

 യിതംിറ, തിരുവിതാംകൂര് മഫ്ാരുജാവും ബ്രിട്ടീഷു” 

ക രുമായി ഉണ്ടായ . ൭ടമ്ടിപ്രകാരം_ തിരുവിതാം 

ഠിന്റെറ.. രക്ഷയ്ക്ായി കബനി! ക്കാർ ഒരു സൈന്യ 
ത ന് കൊല്ലത്തു താമസ് ിപ്പിക്ടയുണ്ടായി. 
റ വലുത്തമ്പി ദളവയുടെ കാല ത്തു. കൊല്ലംപട്ടണം ) 

[നം അഭിവ്ൃമിപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഫം അവിടെ ഒരു 
ച്ലിയ കച്ചേരിയും കമ്പോളങ്ങളൂം പണികഴിപ്പി ലി 

തിരുനെല്വേലി, മധുര മുതലായ ദിക്കുകളില് ന്ദിന്ന 
ടം ല്യ്യാപ്പാരികളെ ക്ഷണിച്ചവരുത്ത്വ 'നാട്ടകാരുടെ കച്ച 
 വ്രടത്തെ പോഷിപ്പിക്കുലാ൯ ശ്രമം . ചെയ്തു. ഒളവയുടെ 
നവം മിക്കവാറും കൊല്ലത്തുതന്നെയായി മനം. 

4 ഹന്ത പില്ക്കാലത്തു ദില ന്െറ കച്ചേരിയും 
റവം വീണ്ടും തിരുവീനുന്തപുരത്തേയ്യും മാററ് സ്ഥാപിച്ചു. 

 ആലച്പുഴത്തുറമുഖത്തില് കച്ചവടത്തിനു ക്രാതലായ സയ 

ടകം തണ്ടായിരുന്നതി നാല് കൊല്ലം തുറമുഖത്തം 
 കച്പവടം, ക്രമേണ ക്ഷയിച്ച. ഒഓ്യ ഡിവിഷന് തല 
& സ്ഥാനമെന്നുള്ു. ഒരാരവം മാത്രമേ ഇപ്പ്യോറം കൊല്ലത്തി 
( [1 വാനമായി ശേഷിച്ച. - 

്ി ) ടു 
ചി ദ് ല് 



രി) ചം ധ് പിവത്യല 

. ൭൧൭൨. അലോംപാഠടസ്്്കം പ്പം 
മ 

പാഠം ന നാശ ി 
ി ന ര 

അന്ന ഹിം ഞാന് ശ്വ ! 

മിന്ന ചെയ്താന് മതിയാമെന്നു ള്ള ഭാവം നമുക്കില്ല. ി 4 

ആന വിറ൨ പണമുണ്ടാക്കുന്നവരെത്തെളിയിപ്പാ൯ 

ചേന വിറര പൊക്കുന്ന ചങ്ങാതി മതിയാമോര് 
നം ഴ് 

ല് 
1 

[ ട്ട പൊന്നു വാഭികഷൊടടകകന യിരി കാക്ക_ 

പ്പ്യൊന്നു മാത്രം കാഴ്ച വച്ച പ്രസാദത്തെ വരുത്താമോ? 1 ) 

പ്രാണൂദാനം ചെയ്തുവന്നു പകരമൊന്നുപയാരഥ ക 

വേണമെന്നു നിരൂപിച്ചാലിങ്ങു ലം പാത്ഥാ? ൮. 

ാണമമാന്നം കരച്ചിലോ ് 

ത്രാണമെന്നുമൂ ധമ്മത്തെത്താനറിഞ്ഞാചരിക്കുന്നു റു 

യു മേവുന്നൊരു. വേറ്രാമ്പലെന്നുള്ച 

ക്ഷികഠാക്കു വഴിപോലെ മാരി കോടിച്ചൊരിഞ്ഞാശു 

; [൧൨ 
കുക്്പിപൂത്്മ! വരുത്തിടന്നില്ലയോ ചമരിവാഫങ്ങരം3 

രക്ക്മധ ചെയ്യം ജനത്തിന്െറ ലക്ഷ ണമങ്ദനേയുള്ള? 

! സജ്ജനങ്ങഠംക്കുപകാരമൊന്നു ചെയ്ണാന൯ു നിരൂപിച്ചാ- 

ര് ലിജന്ളൂക്കതുസാധിച്ചിടുവാ൯ ശകരിയിലലല്ലേം 
ന്ന 

[ 

റാം ദൂഷണത്തിന്നൊരുമാര്റ്രുംു 

ക ഭവാനെല്ലമേറിഞ്ഞോ മള. 

പി & ഴം 

പി 1 



റ) 
1 € 
ലി 

ലി ) 
്ി 

ഴ് ] 

. യ കൃതജ്ഞത. ന; റ %ം 
റ 1 1 1; ള് ചം 

പാമ്പിര പപാത, കൊടുത്തോനെ പാഞ്ഞുവന്ന കടികൂടടം 

! ചേയിന്ു ഉനയ്യൊഴിച്ചാകില്, ചെറ്റ റു കൂട്ടുവാന് 

ു മേലാ. ൨. 

ി ദയാമാട പ മ്രിഞ്ഞു ചോറിട്ട കൈയ്യും കമ 

ല് ചട്ടികഥാക്ക കൊടുക്കുന്ന യഷ്ടിക്റംക്കു നമന്താരാ. 
॥ കൂടിലാക്കിപ്പുലനാളും പ്രട്ടിണ്ടിയായ് കി ടക്കുന്ന ൂ 
: കൂട്ടപുള്ളിക്കുടുലായെപ്പാട്ടിലാക്കാനി രകൊണ്ടു ൭.൪ 

ാ നീട്ടിയോരു കൈയ്യും കേറിക്കടിക്കുമങ്ങനേയുക്ളൂ 

കൂട്ടമൊന്നുമൊരുനാള്ം വിശ്വസിപ്പാന് പാത്രമലൂ. 
കാട്ടിലുള്ള, കടുവായെക്കാട്ടിലേററം കശ മലന്മാര് 
നാട്ടിലുള്ള. നരന്മാരും നാലമുന്നല്ലൊരു ലക്ഷം. വപ൮. 

0 വീട്ടിലുള്ള. മുതലെല്ാം വിറവതിന്നു കടം കൊണ്ടു 
പീട്ടുവാനും വകയില്ലാഞഞ്ഞോളിച്ചു കാനനം പുക്ക് 
ി  വാട്ടമറ൨ പപ്പെട്ട രാത്രിയില് മെല്ലവേ ചെന്ന് 
ഗാട്ടകത്തു നടന്നോരോ വാത മറു” ൨൨ 

2 കട്ടുകൊണ്ടു രാം; കണ്ടറിഞ്ഞ ജനത്തോടു 
 “വെട്ടുകൊണ്ടു മരിക്കുന്നു തസൂരന്മാര് . ഇരയവസ്ഥ 
കണ്ടു നില്ക്കുന്നപന് തന്നെ കള്ളനായി പു പുറപ്പെട്ട 
റ; കണ്ട ദിക്കില് ചെന്നു കപ്പാനായവന്നു ഭാളില്ല ൩൬ 

റി 1 ) 
 കണ്ടകന്മാക്കൊരു നാണം കണികാണ്മാ൯ പപോലുമ। 
ളു കല കാലത്തിന്െറ യോരോ വിശേഷ: 

1 [ | 



ി ങ്ങ 

൧൭൪ അഞബ്ചാംപാറപുസ്തകം ി 

കണ്ടാലുമറിജാത്ത കത്തുന്മാര തലസ്ലിട്ട റ 

കൊണ്ടോലുമറികയില്ലു്ടാകമബഭാങ്ങാം. തിലും തൻ 

കക്ഷിപ്പാനധികാിയായുള്ള യജുമനേ൯ 
ക്ഷിപ്പാ൯ പുറപ്പെട്ടാലക്കാലം പ്രജകഠംക്ക് 

ഉ മ്മാനുമുടുപ്പാനും തേറ്പുന്നേം വകയില്ലാ_ 

നി മ് 

ക] 

മഞ്ഞ; റ ല് 
കി പാഠം .ബ൭.. ,, ല് ന 

രു കേശവദാസന്: . 
ി തത്ത പൂന പ്പ് 

കായം ഷ൫൦, ചെമ്ചകന്റ്റേരി മുതലായ! ദേശങ്ങം 

പിടിച്ചടക്കി തിരുവിതാംക്ട൪ രാജ്യത്തിന്െറ പിസ്ത 

യം പ്രതാപവും വര്ദ്ധിപ്പിച്ച മാത്തുണ്ഡവമ്മ മഫ്ാ 

രാജാവു /കൊല്ലം൦ ൯൩.൨൩...ല് നാടുനീങ്ങി, അനന്തരം 

ത ദേശങ്ങളില് ൭ ഞ്ടായികക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷോഭങ്ങളെ, 

അമര്ത്തി സമാധാനം വളര്ത്തുന്നതിനു അഭ്ദേഹത്ത് 

൭൯െറ അനുഗാമിയും ധമ്മരാജാവെന്ന ബിരുദനാമത്താ 

വിഖ യ രാമവമ്മ മംഥാരാജാവു അശാന്തമായ 

പ്രയത്തിക്കേണ്ടിവന്നു. അയല്മാജ്യക്കാരുടെ ക്രതു 

അഠംക്കു പുറമേ, ളസ്ുറിലേ ടിപ്പുസുല്ത്താനെററ 

മണവും ക്രി തടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോഠം ഭരണത്തി ലു ച 

വൈഷമ്യം ക്രമത്തിലധികമയോിം തള ആപല്ഘ: 

ത്തില് മഫാ രാജാവിന്െറ പ്രധാനുമന്ത്രിയായി 

ത്തെ രക്ഷിച്ച പുരുഷക്േസമിയാണ്ട് രാജാ കേശ 
നി 



 പംഷ്ന്കം 4 
) ) [_ ന, റ: രാജും വിര. ി ൧൭൫: 

ആദ്യമായി, വഹിച്ച മന്ത്രിയും ഇുദ്ദേഡമായിരുന്നു. പഴമ 

ച ത്ത ലിയ ദിവാന് എന്ന മൃല്ലോഗനാമം 

ലി 
ക്കാര് ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ ക്കിയ ടിവാ൯ജി' എന്നു, 
പരറഞ്ഞുപോരുന്നു. ൮ വു 

ി 
” [ ] . 

പ്ര ഷു; ി 
. ല് നെയ്യയാററിനകര . തി ലം നിലമേല് എന്ന. 
സ്ഥലത്തുനിന്ന് വിളവംകോട്ട താലൂക്കില് കുന്നത്തുര് 
മേത്തു ച്ചെന്നു താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു നായര് കുടുംബ 
ത്തിലാണ്” അദ്ദേഹം ജനിച്ചതു്. ി അദ്ദേഫത്മിനെറെ , 
അമ്മയായ കാളിയമ്മപ്പി കേ പത്മനാഭപുരത്തു കൊട്ടാര . 

പട്ടാളത്തില് ഒരു. തുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഴു കൊല്ലം 
൯ ൧൯൩മാണ്ടിടയ്്യാണ്ട് അദ്ദേഫം ജനിച്ചത്. കേശ, 

ഴ് മ വന് ശിശുഖായിരിക്കുമ്ചോഠം “തന്നെ അക്കന് ഗംഗാ 
 സ്ത്റാനുത്തിനുപോയി കാശിയില്വെച്ചു മരണഠ പ്രാപിച്ചു. 

ളു 
0, യ 

അനന്തരം കാളിയമ്മപ്പിള്ളു മകനെയും കൊണ്ടു 
 കുന്നത്തുരുക്ള. സ്വഗ്ൃഹത്തിലേയ്മു, ്വോയി. കുട്ടിയുടെ 
വടിയും ചൊടിയും കണ്ട് ഒരു നാട്ടാശാന് പ്രതിപ്മലം . 

ന്റ 'എഴുത്തുപള്ളിയില് കേശവപിള്ള പത്തതവയ 

സ്്റവരെ പഠിച്ച. വിഭ്യാഭ്യാസം ക്ഴ്ഠിഞ്ഞു കേശവപിള്ള. 
ധരേശത്തിനാടുത്തുക ഒരു ചെടിയാരുടെ . കണക്കെഴു 

തു തക ന്യ ൪൭ യ ഏര്പ്പെട്ടു. 
2. , അക്കാലത്തു ുവാറവ ച്വടപ്രമാഞ്ഞിയായി ലം 
9, ക്ഷ മുതലാളി എന്ന ലം കാല്ലസ്ഥ 

8 ത്തില് ഒരു വേലക്കാരി ആയിരുന്നു. അച്ഛന് അവിടെ 

കൂടാത അയാളെ പഠിപ്പിക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. ആശാ- 

റ, 

ി 



0 

൧ ൭൬. ം അഞ്ചാം പ വ ; 

യിരുന്നു ഈ ചെട്ട ട് യ൧൪. അയാം മുതലാളിയെ കാണു 
ചവാന് പപോകഴമ്പോഠം കേശവപ്പിള്ള യെയും ക്രടെ. കൊണ്ടു 
പോകാവണ്ടായിരുന്നു. ചെട്ടിയാരുടെ ചെരുകടയ്യസ്ഥ 
നെറ പ്രസരിപ്പും വിനയവും മുതലാളിയെയും ആകർഷി: 
വ. മുതലാളി കേശവപിള്ളയെ തന്െറ കണക്കെഴുത്തു 

കാരനായി നിയമിച്ച. “കേശവപിള്ളയുടെ ബുദ്ധിന്നൈൈ 

ച്ചണ്യയവും സ്വാമിഭക്തിയും കണ്ടു മുതലാളിക്ക് അയ് 
ളില് സ്ന്റേഫവും വിശവാസ്വും മറച്ച കച്ചവടക്കണക്കു 
സംബന്ധിച്ച ചുമതല മുഴുവന് മുതലാളി കേശവപിള്ള: 
“യെ ഏല്ലിച്ചു. ഭാവിയില് തിരുലിതാംക്രറിലേ കച്ചവട 

പകലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെട ലിജഞനത്തി, 
: ന്െറ ച്രഥമപാഠങ്ങറം അക്കാലത്തു സം; 

സിച്ചു. ം ന 

പോക്കുമുസാ ക്ക് മഫാരാജാവിനെ. മുഖംകാണി 

ക്കാന് പോോയപ്പയോറം കേശവപിള്ള യ്െക്രടെ കൊണ്ടു 

പോയി. മുതലാളി രാജസന്നിധിയില്നിന്നു തിരിയെ 

വന്നപ്പോഠം രാത്ര! സമയം കറേ അധികം കഴ്ിഞ്ഞരുന്നും 

അപ്പേോഴ്ദേയ്യചഛം കേശവപപള്ള. പുറത്തളത്തില് കിടന്ന് 

ഉറങ്ങിപ്പോയി. മുതലാള് കേശവപി കള യെ വിളിക്കാതെ 

തിരിച്ചുപോയി. മഹാരാജാവു പ്രഭാതത്തില് എഴുന്നേറവു 

വാതില് തുറന്നപ്പോറം കേശവപിള്ള യെയാണു _ ക്ണി 

കണ്ടതു്. വ മഹാരാജാവിനെ കണ്ടു 

സംഭൂമത്തോടെ എഴുന്നേററ തൊഴുതു മാറിന്ന്നു. കണി 



രാജാ കേശവദാസന് . പ0൭ ൭ 

കാണാന് കൊള്ളാവുന്ന വേഷമില്ലെ്കിലും അയാളുടെ 

. മുഖം കണ്ടു തിരുവുള്ളത്തില് സന്തോഷമാണു തോന്നി 

ന 

യത്. അയാളെ വിട്ടയയ്്യരുതെന്നു ഭൂത്യന്മാരോട്ട് ആ , 
ജ്ഞാപിച്ചതിന്െറശേഷം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രഭാത 

കൃത്യങ്ങംക്ടായി എഴുന്നള്ളി. 
ച് 

അന്നു് മഹാരാജാവു' ആദ്യമായി കേട്ടതു യൂറോ 

പ്പില്നിന്നു ചരക്കകഠം കേറ്ററിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുപ്പു 
) ത്ത പ്രഭാതത്തില് തന്നെ തുറമുഖത്തു അടുത്തിട്ടണ്ടൊന്നുള്ള. 

വത്തമാനമാണു്.. കപ്പുലകഠം വന്നടുക്കുന്നതു് അപൂവ 

മായിരുന്ന അക്കാലത്തു് ഈ വ്ൃത്തമാനം 2ഹാരാജാവിന് 
ഏററവും സന്തോഷം നല്കി. അതുകൊണ്ടു” താ൯ 
കണികണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്െറ ആഗമനം ശുഭസൂചക 
മാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുമാനിച്ചു. കേശവപിള്ളയെ 
വരുത്തി, അയാഠം കൊട്ടാരത്തില് വരുവാനുള്ള കാരണ 
വും മറവം ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന്െറ ശേഷം പകടശാല 
യില് സ്വല്പശമ്പളമുമ്ള ഒരു എഴുത്തുജോലിക്കു നിയ 

മിച്ചം” 

കൊട്ടാരത്തിലേ എഴുത്തുപണി കേശാപിള്ളയ്ക്ല്, 
ഒട്ടൊതന്നെ പ്രയാസമായിരുന്നില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞു” 

ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹം വെവതേ കള 
ഞ്ഞില്ല. _ അക്കാലത്തു പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യൂറോ 
പൃനന്മാരുടെയും മുസതമാന്മാരുടെയും വരിപയവും സ്റ്റേഫ 
വും സമ്മാദിച്ച്, അവരില്നിന്നു. യുദ്ധാക്രമങ്ങളും ഫിന്ദ് 
സ്ഥാന) മുതലായ ഭാഷകളും അദ്ദേഹം അഭുസിച്ചു. 
൯ര് ഠ0-ല് കേശവപ്പിള്ള കൊട്ടാരം രായസമായി. 
കച്പവടം സംബന്ധിച്ച എഴുതുതുകത്തുകഠം നോക്കുന്ന 



ധ൪വൃ  അഞ്ചാംപാറചുസ്സകം 

ചുമതലയും കേശവപിള്ള ്തൃതന്നെയായിരുന്നു. ഭാര 
മേറിയ ഈ കൃത്യ്യങ്ങളെല്ലാം കണിശമായും ഉര്ജ്ജ. 
സ്വലമയും അദ്ദേഹം നിവഫിച്ചു, “൯൪൨൩-ല് തിരു 
മനസ്സുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരം സ്തം 

നിയമിച്ച. 
, അക്കാലത്താണ് മൈസൂര വി ഹൈദ 

ലി ആദ്യമായി മലയാളദേശം ആക്രമിച്ചതു. കൊച്ചി 
രജൂവു കപ്പം കൊടുത. കീഴടങ്ങുകയും, സാമൃതിരിയും 

അനേകം പ്രഭക്കന്മാരും യിരുവിതാംക്രറില്വന്ന് അഭയം 
പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വൃത്താന്തം കേട്ടു കുപിത 
നായി ഹൈദര് തിരവിതാംക്രഠിനെ ആക്രമിക്കാന് വട്ടം 
കരടി. ഹൈദരെ തടയുന്നതിനായി വടക്കേ അതിത്തി 
യിലുള്ള കോട്ട ഉറപ്പിക്കുകയും, അവിടെ ഒരു വലിയ 

' സൈന്ുത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്തു് ആവശ്യ 

! മായിത്തിന്ന. സേനാനായകനായ ഡിലനായി അപ്പോം 

രോഗപീഡിത്നായിരുന്ന്തി നാല് ആ കാത്ത്ങ്ങളെല്ലാം 
നിവ്ധഹിക്കുന്നതിശ വ കേശവപിള്ള യെയാണു 

ശുഹ്ഹാരാജാവു നിയോഗിച്ചത് . ഒ പ്രകാരം കരുതലുകറം 

. ചെയ്യുതുക്രടാതെ ഫ്ഥൈദരുടെ ഉദ്യമത്തെ ക്കുറിച്ചു മഹാ 

രാജാവ് തിരുമനസ്സിലേയ്യുചും ബാംബെയിലേയും മദ്രാസി 

ലേയും ഗവര്ണ്ണ൪മാക്കും എഴുതി അയച്ച. കമ്ലനിക്കാര് 

ഹൈദരുമായി ആരംഭിച്ച യുഭ്ധാത്തില്, തിരുവിതാംക്രര് 

സൈന്യം കോഴിദക്കോടു ; പാലക്കാട് , തിരുനെത് വേലി 

മുതലായ ദേശങ്ങളില്വച്ച് കമ്പനി സൈന്ൃത്തോടു 

ചേര്ന്നു പടയഡെട്ടി. അവരുടെ യുദ്ധസാമര്ത്ഡ്യം, 

ഇംഗ്ലീഷ് സേനാധിപന്മാരുടെ പ്രശാസയ്യു് വ്വാത്രമായി.. 



ര 

രാജാ കേശവ ദാസന്ം ൧൭൯ 

എന്നാരു യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ 

ൽ ൫ ൯൩൯ ഹൈദരാലി ചരമഗതി പ്രാപിച്ചു. ി 

യുദ്ധാകാരുങ്ങളിലും രാജ്യസേവനത്തിലുമുള്ള സാമ 

00, കണ്ടു ൯൬൩.--ല് സര്വാധി ഉദ്യോഗം ഒഴിവായ 

പ്പാഠം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കേശവപിള്ളയെ ആ ഉദ്യോ 

ത്തില് നിയമിച്ച. അപ്പോം ദളവ ആയിരുന്ന 

കു്യന് ചെമ്പകരാമന് ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നതി 
നാല് രാജ്യകായ്യക്ങഠം കേശവപിള്ള യുടെ മേല് നോട്ടത്തി 

ണ്ട് . നടത്തിവന്നത്. '” ആയാണ്ടില് തന്നെ മഹാ 

മുജാവ് കുറേ ദിവസം ശരീരസുഖത്തിനായി ആലുവാ 

റില് എഴുന്നളളിത്താമസിച്ച. പരമഭക്തനായ അദ്ദേഹം 

തവിടെവച്ചു് ഒരു മഹായാഗം കഴിപ്പിക്കാന് നിശ്ചയിച്ച. 

ര് വധി പണച്ചെലവുള്ള ആ മഹായാഗം സ്വാമി 

ദക്തനായ സര് വാധികായ്യക്കാർ അത്യന്തം തൃപ്തികരമായി 

ിർവഫിച്ചു മഫാരാജാവിനെറ പ്രത്യേകം പ്രീതി 
മാ൪ജ്ജിച്ച. 

൯൬൪ _ത കൃഷ്ണന് ചെമ്പകരാമ൯ ദളവ മരിച്ചു 
പേ്കയാല്  പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നം ഒഴിവായി. 
മഹാരാജാവു സന്തോഷപചൂവം കേശവപ്പിള്ളയെ ആ 
സ്ഥാനത്തില് നിയമിച്ച കന്നിമാസത്തില് വിജയദശമി 
ദിവസം നീട്ടു കൊടുത്തു. ആ അവസരത്തില് കേശവ 
ിള്ള.യുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം മഫാരാല്ലാവു ദളവ 

[എന്ന ഉദ്യോഗപ്പേരിനെ ദിവാ൯ എന്നു ഭേദപ്പെടുത്തി. 
ഇങ്ങനെയ:ണ് തിരുവിതാംക്രറിലേ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു 
ദിവാന് "എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ആദ്യമായി സിദ്ധിച്ചത്, 

യു ൽ 



വു !  അഞ്ചോംപാഠപുസ്തുകം. 

നിഷ്കളങ്കമായ സ്വാമിഭക്തിയോട്ടം നിശ്ചലമായ 

നിഷ്ഠ യോട്ടം ക്രടി കേശവപിള്ള ഇരുപതു വ൪ഷരേ 

രാജ്യകായ്യങ്ങറം നോക്കുകയും, എല്ലം ഭരണവകു്ല 

ക്കുറിച്ചും സം൭൭൪ണ്ണമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക് 

ചെയ്തിരുന്നു, അത്രയും ' കാലംകൊണ്ട് പ്രധാന 
പ് 



ൽ റി 

6 - രാജാ കേശവഭാസ൯ം ചീവൂള് 

രല ) 
ൂളട ചുമതല വഫിക്കാന്൯ കേശവപ്പിള്ള, ശക്ത 

ാണെന്നു സ്റൃഷ്ടമായി ബോധ്യമായ ശേഷമാണു മഫാ 
റാജാവ്വ് അദ്ദേഹത്തെ ദിവാന്പദത്തില് നിയമിച്ചതു”. 

1 

. പാഠം ൩.൩.. 

രാജാ കേശവദാസ൯ 
(രണ്ടാം ഭഗം) , 

കള് ഹൈദരാലിയുടെ പുതൃൂനായ ടിപ്പുസുല്ത്താന് 

ിതാവിന്െറ മാര്ഗ്ഗത്തെ അനുകരിച്ച ൯൬൩൨-ല് മല 

06 ആക്രമിച്ച. സാമുൃതിരിയും പ്രഭക്കന്മാരും മററ 
ന്ത) ജനങ്ങളും വീണ്ടും തിരുവിതാംക്രറവില് അഭയം 
ചാപിച്ചു. ഓദാര്യനിധിയായ മഹാരാജാവു അവരെയെ 
00 യഥായോഗ്യം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളില് താമസിപ്പിച്ച. 

അഭയാത്ഥികളെ വിട്ടയച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു ടി 
൮൨ ശ്ൃപ്പെട്ടപ്പോഠം ശരണാഗതന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുക 

യ്ത് അധര്മ്മമാണെന്നായിരുന്നു തിരുമനസ്സിലേ മറു 
ടി. സുല്ത്താന് കോപ്പാകുലനായി തിരുവിതാംക്രറിനെ 
ക്രമിക്കുവാ൯ സന്നദ്ധനായി. ഈ കലാശം പ്രതീക്ഷി 

രുന്ന കേശവപിള്ള ഉടന്തന്നെ വടക്കേ അതിര്ത്തി 
ിലുള്ള കോട്ട കേടുപാടുകഠം തിത്ത്ത ബ്രലപ്പെടുത്തി. 
തിനു സമിപം ഡച്ചുകാരുടെ വകയായി അദഴിക്കോട്ട 

യന്നും കൊടുങ്ങല്ല൪ക്കോട്ടയെന്നും രണ്ടു കോട്ടുകറം ഉണ്ടാ 
രുന്നു. ഈ കോട്ടകളെ വിലയ്യുച വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ടിപ്പ 

ലി 



൫ 

[0 വൂ ൨. 
അയ്ചാംപാഠ പുസ്ല൧:ം 

സുല്ത്താന് ഡച്ചുകാരുമായി ആലോചന തുടങ്ങി. ൪ 
സാധിക്കുന്നപക്ഷം ശത്രൂബലത്തിനു സിദ്ധിക്കാവ 
മെച്ചം മനസ്സിലാക്കി സമത്ഥനായ ദിവാന് തആ 6 
കളെ തിരുവിതാംക്രറിലേയ്യം വില വാങ്ങി. ഈ ൨ 
ഭവം സുല്ത്താന്െറ കോപാഗ്നിയെ യുര്വാധ 

ൂട്ടിപിപ്പിച്ചു. 

ടിപ്പു സൈന്യത്തോട്ുക്രൂടി വന്നുചേരുന്നതിനുഥ 

തന്നെ ദിവാന് കേശവപിള്ള വടക്കേ അതിര്ത്തിയ് 
കോട്ടയ്യുച ഉളളില് സേനാനിവേശം ചെയ്തു. ടിപ്പി; 
സൈന്യം അതിര്ത്തിയില് വന്നു പിരങ്കികഠം നിര: 

കോട്ടയുടെ നേര്ക്കു ലെടിവച്ചു തുടങ്ങി, വളരെ ൨ 

പ്പേട്ടതിനന്െറ ശേഷം കോട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം തക് 

അതുവഴി മൈസൂര് ഭടന്മാർ അകത്തേയൂ്ഛ തിക്കിക്ക 

മ്പവോഠം തിരുവിതാംക്രര് സൈന്യത്തിന്െറ വെടികൊ- 

അവരില് അനേകം പേര്. മരിച്ചവീണു. - ശേഷിച്ച 

ഭയാക്രാന്തരായി ഓട്ടം തുടങ്ങി. ഓടുന്ന തിരക്കില് ൫ 

പേട്ട് കിടങ്ങില് വിണുപ്പോയ സുല്ത്താനെ അ, 
ത്തിന്െറ അംഗരക്ഷകന്മാര് ഒരു വിധത്തില് എടു 

' പാളയത്തില് എത്തിച്ചു. ആ വീഴ്ച കൊണ്ടു സംഭവ 

മുടന്തു തിരുവിതാംക്രറിനെ ആക്രമിച്ചതിനെറ സ്ത 

മായി ആജിപ്ലനാന്തം അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷിച്ച. 

താമി നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ച ൪ 

ക സംഭവിച്ച പരാജയത്തെ ടം 

നിശ്ചയത്തോട്ുക്രടി സുല്ത്താന് രണ്ടാമതും യുദ്ധത്ത 



രാജാ കേശവദാസ , മൂന് 

ഒരുങ്ങി. സു പൊളിഞ്ഞ ഭാഗം പീണ്ടും ഉറപ്പി 

ച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മൈസൂര്സൈന്മ്യം ഒരു മാസം പണി 

പ്പേട്ട് അതിന്െറ ഒരു വചിയ അംശം പിന്നെയും തട്ടി 

നിരത്തി. അവര് പാവൃര് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളില് 

കടന്നു കൊള്ള നടത്തി. ദേവാലയങ്ങറം ഇടിച്ചു 

നിരത്തുകയും, വിഗ്രഹങ്ങറം അടിച്ചടയ്യഛകയും ചെയ്യു. 

കേശവപിള്ള സൈന്യം അല്പം തെക്കോട്ടു മാററി 
ശത്രവിനന്െറ പുരോഗതിയെ നിരോധിക്കുവാ൯ തയാ: 

റായി നിന്നു. ചെരിയാറഠിന്െറ മണൽപ്പുറത്തു പാളയ: 

മടിച്ചു സുല്ത്താന്െറ സൈന്യത്തെ തിരുവിതാംകൂര് 

സൈന്യം തതന്ര്രോപായം കൊണ്ടം വിത്ബലം കൊണ്ടും 

' സംരിച്ചു. ആററിലേ അണ വെടി മുഠിച്ചപ്പോം 
ടെമസൃയര്സൈസന്യയം വെള്ള പ്പൊക്കത്തില് അമ്പരന്നു 

ചമഞ്ഞു. ആ അവസരം പാര്ത്തു തിരുവിതാംക്രര് 
സൈന്യം അവരുടെ മേല് ചാടിവീണു വെട്ടി നുവക്കി. 
ടിപ്പുവിനെ എങ്ങനെയോ ചിചര് രക്ഷപ്പെടുത്തി അദ്ദേ 

ഹത്തിന്െറ കൊടിയും മുദ്രമോതിരവും തിരുവിതാം 

ക്രറിനു വിജയയചഫ്ഗമായി ലഭിച്ച. ശേഷിച്ച സേനയെ 

നയിച്ചുകൊണ്ട് ടി) മൈസുരിലേയ്ുു തിരിച്ചപോയ്. 

ദിവാന് തിരുവന്തപുരത്തു ചെന്ന് വര്ത്തരാന 
ങ്ങളെ പ്പഠം തിരുമാസ്സറിയിച്ചു. ഭയങ്കരനായ ഒരു ശത്രു 
ഇപ്രകാരം പരാജിതനായ വര്ത്തമാനം കേട്ടപ്പോരം 
മഹാരാജാവിന് കൂണ്ടായ സന്തോഷം അപരിമിതമായി 
രുന്നു. എന്നാല് കേശവപിള്ളഡ്മ വിശ്രമാവസരം ലളി 



“ഛവയൃര൪് അഞ്ചദപാാപ,സ്ലകം 

ച്ചില്ല. ടിപ്പുവും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മില് തുടങ്ങിയ യ്യദ്രാ 
ത്തില് കമ്പനിസൈസ്യൃയത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കല്ല 
ന്വ്മൂകാരം കേശവപ്പിള്ള തിരുവിതാംക്രര സേനയോട 

. കരടി പാലക്കാട്ട്, ഡിന്ഡിഗല് മുതലായ ദേശങ്ങളി. 
ലേയ്യക് പോയി. നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാര് ബ്രിട്ടീഷുഭടന്മാരോ 
ടൊത്തു തോഠംക്കു തോം നിന്നു ധീരതയോട്ടക്രടി യുദ്ധം 
ചെയ്തു രാജ്യാഭിമാനത്തെ പുലര്ത്തി. ഈ യുദ്ധത്തില് ി 
ട പ്പ പരാജിതനായതിന്െറശേഷം അഭ്ദേഹത്തിന്െറ 
രാജധാനിയായ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തില് വച്ചു ഇരുകക്ഷി 
കളും തമ്മില് സമാധാനുള ടമ്പടി നടന്നു. ആ ഉടമ്പടിക്കു 
'കേശവപിള്ളയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ി ാ 

വ൮വാഠഠ ൩. രി ൫ 

രാജാ കേശവദാസ൯ 
(മൂന്നാം ഓഗം) 

" മല ധാളക്കരയില് നിനം മൈസൂര്പ്യാഫ്രത്തിന്െറ 

ബാധ ഇപ്രകാരം ഒഴി. സുല്ത്താന് പിടിച്ചടക്കിയ 

 പ്രദേശങ്ങറം ഉടമ്പടിപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വകയാ 

.യിത്തിനാ. തിരുവിതാംക്രറില് അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന 

മലബാര്രാജാക്കന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും അവരവരുടെ ദേശ 



ടി ത്ത 

റ ന ൧൮൫ ളു 

ങ്ങളില് ചെന്നചേന്ന. പഴയ അതിര്ത്തികളും അവ 

കാശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അവക്കു തമ്മില് തക്കങ്ങറം 
ാ ഉത്ഭവിച്ച. . അവകാശവാദങ്ങറം കേട്ട തീതമാനില് 

എല്ലാവരെയും യഥാപൂവം പ്രതിഷ്ഠിക്കാന് മദ്രാസ് ഗവ 
ബെന്വ൮ യിരുവിതാംക്രര് മഹാരാജാവിനന്െറ സഹായം 

അപേക്ഷിച്ചു. ഭാരമേറിയ ത്ത കൃത്യം നിവഹിക്കാന് 
അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനും നീതിനിപുണനുമായ തന്െറ 
മന്ത്രിയെയാണു ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചതു അവകാശ 
വാദങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി പരിശോധിച്ച ശേഷം 

കേശവപിള്ള. കമ്മീഷണര്മാരെ യഥാന്ധ്യായം വിധി 
കല്ലിക്കുന്നതില് സഹായിച്ച് , എല്ലാവരെയും സമാധാന 

പ്പെടുത്തി സ്വസ്ഥാനങ്ങളില് പ ഏകദേശം ഒരു 

വര്ഷത്തോളം ദിവാന്ജി ഈ കാട്ട യ്യത്സില് വ്യാപ്പത 
] 

സ്നായിരുന്നു 

അനന്തരം ജന ആളുടെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ട 
ണു ഏര്പ്പാടു കളും ടിവാന് നടപ്പ് ല് വരുത്തി. രാജ്യ 
ത്തില് ധനപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമോപായം 
കപ്പവട മാണെന്ന ഗ്രഹിപ്പിരുന്നതിനാല് അതിലേയുകള്ള 
സരകയ്യങ്ങറം അദ്ദേഹം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച. ' കളച്ചല്ം 
ല്ടൂവാര്, വിഴിഞ്ഞം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് ചില്ലറയായി 
കപ്പല്ക്കച്ചവടം നടത്താമെന്നു കണ്ടു്” അവിടവിടെ 
അതിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നല്കി. അനന്തരം ആല 
പഴ ഒരു നല്ല തുറമുഖത്തിനു പററിയ സ്ഥാനമാണെന്നു 
പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞു പിജനമായിക്കിടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് 
അദ്ദേഥം  പിടികകളും പണ്ടകശാല കളും വാസഗ്ൃഫ 

ഴ് 



ക വ൮ൃസ൩ു അഞ്ചാംപാഠപുറു ക 

ങ്ങളും പണി ചെയ്തി ച്ച. ഈ രാജയത്തിനറെറ പല ഭാഗ 
ങ്ങളില് നിന്നും തിരുനെല്വേലി, ബാബേ മുതലായ പര 
ദേശങ്ങളില്നിന്നും കച്ചവടക്കാരെ . / ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി 
അവിടെ താമസിപ്പിച്ച. ഈ നാട്ടിലേ തടി മുതലായ 
ഉല്പന്നങ്ങറം അവിടെ ശേഖരിച്ച വിച്ഛുന്നതിനും 

ഏര്പ്പാട ചെയ്തു. തലപ്പുഴ ഇന്നു കാണുന്ന വിപ്പലമായ 

ക ല്ൃവവടത്തിനെറ ഉത്ഭവം ഇപ്രകാരമാണ്. 

തിരുനെല്വേലിയില്നിന്നും മധുരയില്നിനും നെ 

യ് ത്തുകാരെ വരുത്തി കോട്ടാറവ താമസിപ്പിച്ച് അവിടെ. 

അവരുടെ തൊഴിലിനു വേണ്ട സായകയ്യം ഉണ്ടാക്കി 

ക്കൊടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു കിഴുക്കക്കോട്ടവാതില് 

ക്കല്നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഇരുവശത്തും കാണുന്ന ചാല് 

കമ്പോോരവും ദിവാന് . കേശവ്പിള്ള വിപുലമാക്കി. 

 പ്യാപാരത്തിന്െറ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അവശ്യം വേണ്ടതു 

ഗതാഗതസരകയ്യമാണ്.. അതിലേയ്ക്രായി രാജ്യത്തില് 

പലെടത്തും അദനകം. നല്ല റോഡുകഠം ഡെട്ടിച്ച. ഇങ്ങ 

നെയുള്ള പ്ല പരിഷ്യരാരങ്ങളുടെ ഫലമായി രാജ്യത്തില് 

മുതലെടുപ്പു വര്ദ്ധിച്ച, 

രാജ്യത്തിന്െറ രക്ഷയ്യ്ഛവേണ്ടി! ഈസ്റ്റി൯ഡ്യാകബ 

നിയുടെ സഖ്യ്യം ദരഡപ്പെടത്തുലാന് ആദ്യമായി ഒരു ഉട 

മ്പടി മണ്ടായതൃം ഇക്കാലത്താണ്. ഈ ഉ ടവടിപ്രകാരമ 

കമ്പനിക്കാര് മുന്നു പട്ടാളങ്ങഠം തി രവിതാംക്രറില് സ്ഥിര 

മായി പാബ്്റിച്ച് രാജ്യരക്ഷ ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും, അവരു 

ടെ ചെലവിലേയ്യുച്ഛ വേണ്ടിവരുന്ന ദ്രവ്യം ആണ്ടുതോറും 



രാജാ കേശധഖദാസള്. ൨൮൮൭ 

ഇവിടെ നിന്നും കൊടുത്തുകൊള്ള, മെന്നും ൭ പ്രുപരുത്തി. 
൯൭ ൧-ല് ആണ് ഈ തുടമ്പടി ഇരുകക്ഷികളും ഒപ്പി 
ട്ടത്. ആ ആണ്ടില്തന്നെ കമ്പനിക്കാർ കേശവപി മമ. 
ടിപാ൯ജിയുടെ വിശിഷ്ടസ്വഭാവത്തെയും ഭരണപ്പാടവ 

ത്തെയും അഭിനന്ദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് രാജാ എന്നു 
ബഹുമതിനാമം നല് കി. ലു 

കെഘ്പവര്ഷം ൯൭൨൩..ല്൯ ' കാര്ത്തികതിരുനാഥം 

മഹാരാജാവു നാടുനീങ്ങി. അവിടത്തെ അനന്തരഗാമി 

യായ ബാലരാമപര്മ്മമഫാരാജാവിനു പതിനാവ വയസ്സു 
മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ള. രാജ്യഭരണം ശരിയായി 
നടത്തുന്നതിനുവേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയോ കായ്ത്കജ്ഞാനമോ 
അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചി രുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ദുരാഗ്രഫി 
കളായ ചില സ്വേവകന്മാക്കു വഴിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരില് 
പ്രമാണിയായ ജയന്തന് ശങ്കരന് എന്ന ഒരു നനുതിരി 

 ദിവാ൯പദത്തെ കാംക്ഷിച്ച് കേശവദാസനെ മഹാരാജാ 

വില്നിന്ന് അകറവവാ൯ പല പണികളും പ്രയോഗിച്ചു. 
ഒടുവില് ദിവാന് തന്െറ മുമ്പില് വരരുതെന്നുപോലും 

മഹാരാജാവു കല്ലിക്കയുണ്ടായി. 

ഇഷൊലത്തറ് ജയന്തന് ശങ്കരന് നന്മൂതിരിയുടെ 
സ്റ്റേഹിതനായ തോട്ടപ്പായി നനുരി കരപ്പുറം കൊച്ചി 
രാജാവിനു വിട്ടുകൊടുപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തിരുവനന്ത 
പുരത്തുവന്നു താമസിച്ചിരുന്നു. , ശമംര൯ നന്നുരിയുടെ 
പ്രേരണകൊണ്ട് ദിലാന്െറ ആലോചനയും അറിവും 
ക്രടതെ മഹാരാജാവ് അപ്രകാരം ഒരു നീട്ട തുല്യം 
ചാത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തോട്ടപ്പായി നനൃരി ആ 



ഫവൃവു അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം 

ഭാനപത്രവും കൊണ്ടു് ൂടന്തന്നെ വടക്കോട്ട പുറപ്പെട്ടും 
എന്നാല് നമ്പൂരി പരവ്ൃ൪ എത്തിയപ്പയോഴ്േയ്യച്ഛ കേശവ 
ദാസന് അയാളെ തുടന്നുചെന്നു നീട്ട തിരിച്ച വാങ്ങി. 

 കേശവദാസന്െറ ₹സമ ചിതവും ഗ്ലാഘ്യവുമായ 
“ഈ പ്രവൃത്തി മഹാരാജാവീിനെറ ദ്വേഷം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു 
കയാണു ചെയ്യതു”. കേശലദാസനെ ഉദ്യോഗത്തില് 
നീന്നു മാററണമെന്ന് നമ്പൂതിരി മഹാരാജാവിനെ നിര് 
ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മഹാരാജാവ് അപ്പകാരം പ്രുവ 
ത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും കേശവദാസനെ 'രാജ്യകായ്യ്ങ്ങളില് 
പ്രവേശ പ്പിക്കാതെയും, സ്വതന്ത്രമായ പെരുമാററ 
ങ്ങറാക്ക്' അനുവദിക്കാതെയും പാര്പ്പിച്ച. അങ്ങനെയി 

തിക്കെ ൯ ഒര മേടം ഖം: തീയതി രോഗ്ലക്ഷ 
ണങ്ങറം യാതൊന്നുംക്രടാതെ കേശവദാസന്൯തസെറ 
ശയ്യാഗൃഫത്തില് മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു 
ഈ പലരര്ത്തമാനം പെട്ടെന്ന കേട്ടപ്പോഠം നഗര 
വാസി കറം ദുശ്ലൂ്ഃകറംക്കു വശംവദരായി വല്ലാതെ ക്ഷോ 
ഭിച്ച പ്രതിക്രിയയ്യ മുതിര്ന്നു. എകങ്കിലും സഹജമായ 
രാജഭകതികൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും അവര് ഒരു 
വിധം ശാന്തരായി എന്നേ പറയേണ്ടതുള്ള. 

കേശവദാസനെറ മൃതശരീരം അദ്ദേഷത്തിന്െറ 

ി 

അവസ്ഥയ്യു്' അനുരൂപമായ ആഡംബരങ്ങറം യാതൊ 

ന്നംക്രടാതെയാണ് സംസ്ൃരിച്ചതു'. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
സ്വത്തു മുഴുവന് കണ്ടുകെട്ടി. സക്കാരിലേയ്യച്ഛ, മുതല്ക്രടി. 

വല്ല ധനവും ഒളിച്ചു വച്ചിട്ടണ്ടോ എന്നറ।യാനായി 



രാവണന് 0 യൂദ്ധയാത്ര | ൧൮൯ 

ഷാ; ഭവനങ്ങളില് കിളച്ചു നോക്കിയതായും 

. പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ സഫോദരിമാര്ക്കു 
ഭത്താക്കന്മാർ കൊടുത്തിരുന്ന സ്വത്തും കണ്ടുകെട്ടിയ 

കൂട്ടത്തില് അപഫരിക്കപ്പെട്ട എന്നാണ്' ,കേറംവി, 
രാജാ കേശവദാസന് ,വിക്രാന്തനായ യോദ്ധാവും, 

രാജൃതന്ത്രകശലനായ മന്ത്രിയും ആയിരുന്നു. രാജാപിനെ 
ക്കുറിച്ച് അചഞ്ചലമായ കക്തിയും, രാജ്യവാസികളെ 
ക്കുറിച്ച് അകൈതവമായ സ്ന്റേഫവും ഈ മന്ത്രിയുട 
വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളായിരുന്നു. ക്ഷമാപുര്വം പ്വരിശ്രമി 
ച്ചാല് എല്ലാ വൈഷമ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കി ഉട്ടിഷ്റകായ്ും 
സാധിക്കുമെന്നുള്ള തിന് ര ചഭിത്രം ഉത് 
കൃഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ്. 

പാഠം ൩൫. 

രാവണനെറ യുദ്ധയാത്ര 

പുത്തന്മണിസ്ൃന്ദനത്തിന്മേലേറി_ 

പ്ൃത്തായിരംത൨൮ സേനാപരീതന് 

4 യുദ്ധായ നേരേ പുറപ്പെട്ട വിരന് 

ബദ്ധാദരം ചാരു ശ്രീരാമ രാമ. ത് 

വൃത്രാരി നില്ക്കുന്ന പൊല്ത്തേരുദാരം 

ചിത്രം ധരായമിറങ്ങീ തദാനീം 

ബദ്ധാദരം താനതിന്മേല്ക്കുരേറി 

യുദ്ധായ രാമോപി ത്രീരാമ രാമ. ൨ 



൧൯ 0 ആയെഠാപാഠപുസ്തകം 

സംഗ്രാമഭേരി മുഴുക്കിച്ചു വിരന് 
സംഗ്രാമഭൂമൌ വരുന്നോരുനേരം 
പഠലസ്ത്ര്ൃഗീതം മഫല്സാമഗാനം 
കേഠംക്കായി രാമന്നു ശ്രീരാമ രാമ. 

രണ്ടാം വിരിഞ്ചന് പുലസ്സ ച൯ മുനിക്ക് 

ങ്ങണ്ടായ ദവ്യൂ൯ മഫാത്മാവിലന്താ൯ 
കൊണ്ടാടുവാന് യോഗ്യനത്രേ നിനച്ചാ-- 

ലുണ്ടോ വിചാരങ്ങം ശ്രീരാമ രാമ. 

44 കഷൊല്ലന്നതില്ലെന്നുമേ ഞാനിവന്നെ.-. 
ക്കൊന്നാല് നമുക്കിന്നു ദുഷ്ഠ്രീത്തിയുണ്ടാം 
ദുഷ്ക്രീത്തിയെക്കാഠം മരിക്കല്ലൊ നല്ല 

ഇക്ഷത്രിയ ക്കിന്നു ത്രീരാമ രാമ, 

പണ്ടില്ല സൂത്്ാന്വയത്തില്ക്കളങ്കം 
ഉണ്ടാമിവനെക്കഴിക്കിലിദാനീം 
തണ്ടാരില് മാതായ സീതാ നമുക്കോ 

ധവേണ്ടീലതാനും ഹരേ രാമ രാമ. 

പോരിന്നു വേണ്ടാ നമുക്കെ?ന്നു ചൊല്ലി. 

പ്പോര്വില്ലമമ്പയം കൊടുത്തും കളഞ്ഞു 

പോവാന് തനിഞ്ഞങ്ങയോദ്ധയയ്യചഛ മദ്ധ്േ 

കാരുണ്യധാമാവു ശ്രീരാമ രാമ. 

അന്നേരമക്കോല്പു കണ്ടിട്ടനേകം 

ഖിന്നാതുരോ ഭാവി ലങ്കേശ്വര൯ താന് 

മന്നോര്മണിപ്പൂണ്പു തന്നോടിപണ്ണ്ം 

ചൊന്നാന്൯ വണങ്ങിട്ട് ്രീരദമ രാമ. 



ള് 

രാവ രെറ യൃദ്ധയാത്രം , ൧൯൧ 

44മാന്ദ്യ൯ ദശാസ്യനിതോത്തി ന്നു നിതാന് 
മുന്നേ നടന്നീടിലെന്പോററി ചൊല്ലാം 

ഇന്നാ മുടിഞ്ഞിടുമിപ്പാരിടം കേ-- 

ളൊന്നിങ്ങു നോക്കിടു ശ്രീരാമ രാമ. ണ് 

പത്താനനന് തന്െറ പത്താനനത്തെ 
പ്രത്യേകമോരോന്നു നോക്കിടവേണം 
ചിത്തം തെളഞ്ഞിടുമായോധനത്തെ 

കർത്താസി നിതാനും ശ്രീരാമ രാമ. ' ൧ 

4 ശുദ്യാഗമുഠംക്കൊണ്ടു വിജ്യോതമനം 

പ്രദ്ോതനുപ്പധഡി കണ്ണം മിഴിച്ചു 
മദ്യം കുടിച്ചിട്ടു സദ്യോ മദിക്കും 
ആട്യം മുഖം കാണുക തത്മീരാമ രാമ. ലു 

കാതല് ത്താഴ്ദേണ്ടുന്ന കഞ്ച് ല് ദ്വിജേന്ദ്രം 

മണ്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടടിച്ചിട്ട വേഗം 
കൊണ്ടന്നു പച്ചേ കടിച്ചിട്ടു തിന്നും 
രണ്ടാം 2.ഖം കാണ്ക ശ്രീര-മ രമ. ചാ ൨. 

പൊന്നിന്മണ്ിത്തേരു തന്നോരുമയലം 
കുന്നിച്ച കോപേന കണ്ണും ചുവത്തി 
ുന്നമുവിണ്ണോോര്വരനെപ്പഴിക്കും 

മൂന്നാം മുഖം കാണ്ക ശ്രീരാമ രാമ... ൧൩. 

ബാലാ തിരിഞ്ഞെന്തു മണ്ടുന്നതിപ്പേറഠം 

ആം പോര വാളിന്നു നീയെന്നു ൬നം 

ചാലെത്തരിഞ്ഞിങ്ങു നില്ലെന്നു ചെല്ലം 

നാലം മുഖം കാണ്ക ശ്രീരാമ രാമം ഫത് 



൧൯൨. അഞ്ചാം പാഠപുസ്തകം 

(/പെട്ടെന്നിളക്കുന്ന വാ0ംകൊണ്ടു പാരം 
ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്നു വിണ്ണ്ണോര്വരന്മാര് 
ചട്ടററ പപ്പത്തഴപ്രാഡ്ധി തന്മേല് 
മുട്ടുന്നു മേഘങ്ങറം ശ്രീരാമ രാമ. ൧൫; 

ത്ത അത്ത 

44കണ്കൊണ്ടു നോക്കുന്ന കണ്ടിട്ടതന്നെ 
മണ്ടിക്കളുഞ്ഞൂ കപിപ്പരഡാരെല്ലാം 
എന് പോററി പോകായ്മ, പോര്ധില്ലെടുക്ക. 

'  അ൯പോട$ു യുദ്ധായ ശ്രീരാമ രാമ.?? ൧൬. 

| രാമായണം ഓരുപത്തിനാലുവൃത്തം. ] 

പാഠം ൩൨൬. 

പീനരാജ്യം 
ചിനരാജ്യം ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിന്െറ കിഴുക്കുഭാഗ 

ത്തുള്ള. ഒരു മഫാരാജ്യമാകുന്നു. അതിന് ഇന്ഡ്യയുടെ 

രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട്. അതു' അതിപ്രാചിനുകാലത്തു 

തന്നെ പരിഷ്കൃതമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. അവിടെ 

ഉണ്ടാക്കിവന്ന ഭരണികഠംക്ക് ഒരു കാലത്തു് നമ്മുടെ 

നാടില് വളരെ ആവ ശ്ൃൃമുണ്ടായിരുന്നു. ചിനബ് ഭരണി 

വില്ല്ാന് കിട്ടുമെങ്കില് ഇപ്പോഴും പണമുള്ളവര് നല്ല 
വില കൊട്ടത്തു വാങ്ങിക്കാവണ്ട്.. ചീനരാജൃത്തു് ഉണ്ടാ. 
ക്കിയ പട്ടിനെക്കുറിച്ച് പഴയ സംസ് കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും 

പ്രസ്താവിച്ചകാണുന്നു. ഉരുക്ക്, ഈയം മുതലായ ലോഫാ 

അ്ങറംകൊണ്ടും ചിനുക്കാ൪ വിശേഷപ്പെട്ട പണികറം 
ചെയ്തിരുന്നു. 

ി 



ചീരനരാജ്യം, ൧ ൯൩. 

ചീനക്കാരും ഇപ്പ്യോഠം പരിഷ് കൃതജനങ്ങളുടെമുന്ന 

ണിയില് നില്ല്ന്ന ജപ്പാ൯കാരും ഒരേ വര്ഗ്ഗത്തില് 

പ്പെട്ടവരാണ്ു . ഇവരുടെ വണ്ണും ഒരുതരം മഞ്ഞയാണ്ട്. 

മുക്കു പരന്നും പതിഞ്ഞും, കവിളിനെറ മുകളിലുള്ള. എല്ല 

'പൊന്തിയും, കണ്ണുക്ം കഴ്ടിഞ്ഞു ചെറുതായും ഇരിക്കും. 

പുരുഷന്മാര് ഉച്ചിയുടെ അല്പം പി൯ഭാഗത്തായി എതാനും 

രോമങ്ങഠം നീട്ടി അവയെ താല്പയ്യുത്തോടെ രക്ഷിക്കുന്നു. 

ആകൃതിസാമുൃംകൊണ്ടു് ഈ രോമക്രച്ചത്തെ പന്നിവാല് 

എന്ന് പറയാവണ്ട്. ഈ ശിഖ അല്ലമെമ്കിലും മുറിച്ച 

കളയുന്നത് അവര്ക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ്. തറങ്ങി 

ക്കിടക്കുന്ന രണ്ടാളുകളുടെ ,പന്നിവാല്? ക്രട്ടിക്കെട്ടി 

വികൃതികളായ കുട്ടികഠം വിനോദിക്കാവണ്ടു . 

 സ്ര്രിീകഠം തലമുടി വളത്തി ഭംഗിയായി കെട്ടി 

വയയക്ചന്നു. സ്ര്രികളുടെ പാദങ്ങറം എത്രയും ചെവുതായിരി 

ക്കുന്നത് അവര് സരന്ദയ്യലക്ഷണമായി ഗണിക്കുന്നു. 

അതിനാല് ചെന്കടികറഠാക്ക് അഞ്ചോ ആറോ വയ 

സ്താകമ്ചോറംത്തുടങ്ങി അവരുടെ പാദങ്ങളെ ചെരുപ്പുകഠം 

ക്കു' ഉള്ളിലാക്കി ബന്ധിച്ചുവയ്മചഛന്നു. “കാലുകറം കുറ൮കി] 
ച്ചെറതാംമുമ്വേ കണ്ണിര്കൊണ്ടൊങു കുളമുണ്ടാകും” എന്ന 

അത്ഥത്തില് ചിനക്കാരുടെ ഇടയില് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് 

ഉണ്ട്. മററ നാടുകളുമായി] സമ്പക്കം ലദിച്ചതിന്െറ 

ശേഷം ഈ സന്പ്യദായത്തെ ചീിനക്കാ൪ ക്രമേണ ഉപ്വേ. 

ക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ആഭിജാത്യമുള്ള. ചീന്രസ്പ്രികഠം വെള്ള. 
ച്ചായമോ ചുവപ്പുചായമോ ഉപയോഗിച്ചു മുഖം മിനു 
ക്കാവൃണ്ടു. ധനികമന്മാര് ഉ.്ണുകാലത്തു നേത്ത പട്ടടുപ്പ 



൯൪ . . അഞ്ചാംപാഠപുസ്സകം 

കുത്തൂ ശിതകാലത്തു് രോമംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പരുത്ത 
വസ്രൃങ്ങളും ധരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങം പ്രായേണ 
എല്ലാക്കാലത്തും പരുത്തിവസ്രങ്ങറം തന്നെയാണ് ഉപ 
യോഗിക്കുന്നതു്. ൂ 

ചിനരാജുത്തിന്െറ ദക്ഷിണഭാഗ ങ്ങളില് നെല്ലരി 
യാകുന്നു മുഖ്യമായ ആഹാരസാധനം. ഉത്തരദേശങ്ങളില് 
നെല്ല് സുലഭമല്ലാത്തതിനാല് ധനവാന്മാര് മാത്രം അതു 

ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറവള്ള വര് കോതമ്പു”, ഉഴുന്നു മുത 
ലായ ധാന്ദൃയങ്ങറം ഭക്ഷിക്കുന്നു. മത്സ്യം അവിടെ എല്ലാവ 
ക്മം പ്രിയമായ ആഹാരമാണ്. നാട്ടപന്നിയുടെയും മറവും 
മാംസവും അവർ ഭക്ഷിക്കാവണ്ട്. ചീനക്കാര് നമ്മെപ്പോ 
ലെയോ, യൂറോപുന്മാരെപ്പോലെയോ അല്ല ആഹാരം 

കഴിക്കുന്നതു”. ചോവ പകന്൯' പാത്രത്തോടെ ഇടതു 

കൈയ്ക്കില് പായ്മുു സമീപം പിടിച്ച വലതുകൈയുടെ 
വിരലുകഠംക്കിടയില് പിടിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു കോലുകറംകൊ 

ണ്ട് വായ്മയകത്തേയ്യ്ച തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അവര് ആഹാരം 

കഴക്കുന്നു. ഇരു” മര അസാദ്ധൃപ്രവൃത്തിയായി നമുക്കു 

തോന്നും. നാം ചോവ ഉരുട്ടി ത; ചിന 

ക്കാക്ക് ഈ രീതിയും സുകരമാണ്ട്. 

ചീനമമാരുടെ പ്രധാനമായ പാനീയം തേയില 

യാണു്. തേയിലയില് പാലോ പഞ്ചസാരയോ ചേക്കാ 

റില്ല. ഇതെല്ലാം ചേത്താല് തേയിലയുടെ ഗുണം 

നശിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. തെരുവു 

കഠം തോം ചായക്കടകഠം ധാരാളം ഉണ്ടു്. നമ്മുടെ 

നാട്ടില് സംഭാരമൊഴിക്കാറള്ളതുപേോലെ ചിനരാജയത്തു 



[ 
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.ൂദ്ാരാമാരായ ധനികന്മാര് വേനല്ക്കാലത്തു വഴ്ിപോ 

ക്കക്ക കുട്വക്കാന് തേയില റിയാ വലിയ പ്പാത്ര 

ൂദളില് ഒടിച്ച പടിക്കല് വയ്യ, വണ്ടു . നെല്ല , കോതമ്പു 

മുതലായ ധാസ്തര്ള ല്നിന്നു വാററിയെടുക്കുന്ന ഒരു 

പാനീയമ-ണു സദ്ൃയ്യ' ഉപയോഗിക്കുന്നതു് . മദ്യ 

പ്പാനാ ചീനാത്ത് ' വളരെ ധുരുക്കമാണ്. “എന്നാല് 

തആആരോഗധ്യക്ഷ യത്തിനുള്ള. ലേറൊരു മാര്ഗ്ഗം അവര് കണ്ടു 

_പ്ിടിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതര് .കവു തീററിയാശ്്. 

കവവ്പു തിന്നുന്നതുക്രടാതെ, കരുപ്പ് തനിച്ചോ പുകയില 

കൂട്ടി ച്ച്്തോ പുകവല്ച്ചും അവുര് ആന്രിക്കാവണ്ടു”. 

_ കാല്യബോധമുള്ള യുവാക്കുന്മാർ ഈ ദുരാചാരത്തെ നാട്ടില് 

നിന്ന് ഉ.പ്ലാടനം ചെയ്യുവാന് ജഇപ്പോഠം പല വിധത്തില് 

എ ചയത്തച്ചുവ യുന്നു. വ ി 
ലി 

' ചീനക്കാര് സല്ക്കാരപ്രിയന്മാരാണ്ട് . ഒരു ച്ന 

ക്കാരന് തെറ സ്സ്റേഫിതനെക്കണ്ടാല് തെക്കും ക്രപ്പി 
പ്പിടച്ചു പൊക്കുകയും താക്സുകയും ചെയ്യുന്നു വാദ്ഥ 

നത്തില് കയറിപ്പ്യോക്ുന്ന ഒരാഠം അതിതനിന്നിറങ്ങിയ 
% ല്ലാതെ താഴെ നിക്കുന്ന ഒരു ഭസ്റഫിതടനോടു സംസാരി 

' ക്കയില്ല. ക്ട വച്ചിയ ന്നാല് അതെടുത്തു , മാററാതെ 
ചീനക്കാര്ന്െറ മുഖത്തു നോക്കുന്നതു” അയാഠാക്ക് ആവ. 
മാനമാണ്. തിടുക്കത്തില് പോകുമ്പോറം പരിചയക്കാരെ 

കണ്ടാല് വിശറികൊണ്ടോ മറേറാ മുഖംമറച്ചു പൊക്കൊ 
ഉമ.ണം. ജോലിത്ത രക്കുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നു സംസാ 

രിക്കാന് നേരമില്ലെന്നണ് ൪ തിന്െറ അത്വം ഒരു ഗൃഹ 
ത്തില് ചെന്നാല് അക്ര, തു പ്രവേശിക്കുന്നതും വെളിയുല് 



൧൯൬ ന? അജയാംപപാഠപുസ്സകം 0 ല് 0 ന് 

റങ്ങുന്നതും ഗൃഥനാഥനെ മുന്നിലാക്കി വേണ്ടതാണുമ 

ഗൃഹനാഥനന്െറഠ സമീപപത്തുതന്നെ ഇരിക്കയും വേണം, 
മറവളൂഭ&വര് നില്ക്കുമ്വോഠം ഒരാഠംമ: തരം ഇരിക്കുന്നതു, 
മഷ്യ്യാദയല്പ. ഗൃഹനാഥന് രണ്ടകൈയ്യൊണ്ടും ഒരു കിണ്ണ 

തേഴില തരുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടു കെകയ്യം നി 
സ്വികരിക്കണം. എന്നാല് പോകാന് നേരത്തല്പാരെ 
അതു കുടിക്കരുത്. തേ. പില കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിഥ് 
യാത്രയാകുന്നു എന്നാണ് ത്ഥം. 

എല്ലാ ഗൃഫങ്ങളുടെയും പ്രുധാനമാഗം അത്തി 
കരള സല്കരിക്കാനുശ്മ. മുറിയാണ്. ഏററവു 

വശ 2ലശായ മുറിയും അതുതന്നെ ചത്രക്കടലാസുക 

കട്ടിച്ചം, റാന്തലുകഠം തൂക്കിയും മറരം ഈ മറി ഭംഗിയാ 

നരലങ്കരി ല്ലിരിക്കും. അതിഥികറഠംക്ക് ഇരിക്ടാനുള്ള, പീഠ 
ങ്ങും തേയിലക ക്കാനുമഒ.൭ പകരണം വൃത്തിയാ ന 

നിതി ചിക. ധമ്മോപ ദശങ്ങ... അടങ്ങിയ പള്ള 

 ശകചങ്ങറം എഴുതീടുള്ള. കാടല:സുകം ഭത്ത യില് തൂക്ക; 

യിരിക്കും. ഈ സല്കാരശാലയില് ആര്ക്കും എപ്പേ ൭ 

കടസവെല്പാ പി അവകാശമുണ്ടെന്നാണ്ട വച്ചിരിക്കുന്നതു" 

ഗൃഹനാഥന൯ വിട്ടില് & ഇല്ലാത രക്കുമ്മോഠം അത, റ്ഥിയെ 

സല് കരിക്കേണ്ടതള് ഗൃഹിണായുടെ ച്രുമതലയാകുന്നു. 

അഞ്ചോ. ആറോ വയസ്സുകുമ്പോഠം കുട്ടികളെ 

പാഠശാലയില് അയയ്യഛന്നു. സാമാസ്മ്യം വലുതായ ഒരേ 

ഗൃഫസ്ഥനെറ അതിഥിമ ണ്ധപമാണു് പാഠശാലയായ്: 

ഉപയോഗിക്കുന്നതു .. കുട്ടികഠംക്ക് ഏതാനും ചെറിയ 

ബഞ്ചുകള.: മേശകളും, വധ്യോന്മുക്ക് ഒരു വലിയ മേശയുറ 



1 _ചീനതാജ്യം, , മു ൧൯ ൭ 

കസേരയും നം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിത്രമെഴുത്തിനു് ഉപയോ 

ശഗിക്കുന്നതുദപോലെയുമുക ക്രത്ത കുട മെമാണ്' പേന. ഈ 

കഞ്ചം നനുലൃ മഷിക്കട്ടയില് തേച്ച കടലാസ്സില് എഴു 

തുന്നു. ചീനഭഷയിലേ അക്ഷരങ്ങ൦, വൃത്തിയായി പഴ 

താ൯ വരെ നാളത്തേ രിചടയ സാധിക്കുന്ന 

തല്ല. ശൃങ്കിലും ഭംഗിയായി എഴുതാന് കുട്ടികളെ ശിലി 

പ്പിക്കുന്നതില് ചീനക്കാര വളരെ നിഷ്ടര്ഷിക്കുന്നു. 

ക$ലാസിനെറ വല തുവശത്തു കളില്നിന്നു തൂടങ്ങി 

കീദ്ലോട്ടാണ്് ഓരോ വരിയും വം പുസ്തകങ്ങ. 

ദല അച്ചടിയും അളതുഭപോലെതന്നെ. ബാലപാഠത്തിലേ. 

ഭ്പപാ്കോം സാധാരണയായി ഇവ്വ കാരമായ, രിക്കും. 

44കുടികളെ. പഠ്പ്പി ക്കാതെ അവക്ക് ആഹാരം മാത്രം 

കാടുക്കുന്ന പ്രിതാവു തൊ കാരന്. കഠിനശിക്ഷ 

കാക്കാതെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപാധ്യായന് ന 

ത്യ ഇപ്പോഠം ഈ രിത! പാ ്ഭദപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു 

_പ്രിഷ് എൃതസം പ്രദായം അനുസര്൪ ൃ ള്ള വിദ്യാഭ ചോ 

ീനത്ടെ ഇടയില് പ്രചരിച്ചുവരുന്നു. 

ര്; അക്ഷരവിട്ടു കഴ്സിഞ്ഞാല് ക൪ഷകവി്യയ്ല ണു 

.ചീനക്കാര് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതു. അതിനാല് ചീന 

ദേശത്തു കൃഷി എത്രയും മാന്യമായ തൊ ഴ്രിലരയി വിച്ച 
രിച്ചുവരുന്നു. കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യം കാണിക്കുന്നതി 

നായി അവിടെ ഒരു ആചാരം അടുത്തകാലംവരെ നില 

നിന്നിരുന്നു. ആണ്ടുതോരം കൃഷി തുടങ്ങുന്ന കാലത്തു 

ചക്രവത്തിതന്നെ ആദ്യം വയലില് ഇറങ്ങി] കല 

പിടിച്ച് മുന്നു ചാല് ഉഴുക പതിവായിരുന്നു. വലിയ 



നഗരങ്ങളിലേ പ്രധാന ഉ.ദ്ദോഗസ്ഥന്മാരും ചക്രവ൦ 

യുടെ പ്രതിനിധികളായി അലിടവ്ടെ ഈയ ക്രിയ നടത 

വരുന്നു. കൃഷിക്കുള്ള. മു പകരണങ്ങളു.ം കൃഷി ചെയ്യു, 

രത്വയും വിളപെടുപ്പം . എല്ലാം “ഏകദേശം നമ്മു, 

നാട്ടിലേപ്പോോടെ തന്നെയാണു . ചീനരുടെ കരക 

ി 

ചി 



[നി ചീന: ജു ൧൯൯. 

 ഓിന്നാണ് ആദ്ദ്യമായി ഇഗ്ലണ്ടിലേയ്മം തേയില കൊണ്ടു 

പോയതു്. (അവിടെ കുറേക്കാലത്തേയ്മുച്ച തേയിലയ്യച 

റത്തലിനു അഞ്ചു പവന വിലയുണ്ടായിരുന്നു. 

പ്രട്ടുയല്പ്പുഴുക്കളെ വൃത്തി പട്ടവര്ൂങ്ങം ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നത് ചിനുക്കൂ്രുടെ ഇടയില് പുരാതന കാലത്തുതന്നെ 

_പ്ചരിച്ചിരുന്ന വൃവസായമാണ്.. ചിനരാജ ജ്യത്തിലേ ഒരു 
) രാജ്ഞിയായ രുന്നു ഇതിന്െറ രഹസ്യം ആദ്ദ്യമായി കണ്ടു 

ം പിടിച്ചതു. അവരെ ചിനക്കാർ /ദേവിരൂപത്ത।൪ തരാ 
ധിച്ചുവരുന്നു. ചീനുത്തുനിന്നാണു പട്ടും പട്ടുനല്പ്പഴ്ചവും 
പു ലേയും സംക്രമിച്ചത്ുു്. 

മമ്സ്യം 'ചീനക്കാക്കു വളരെപ്പ്. യപ്പെട്ട ആഹാര 
 സാധനമാകയാല് അവിടെ മീന്പിടിത്തം ഒരു പ്രധാന 
4 തൊഴിലാണ്. മീന്പിടിക്കുന്ന മുറകറം മിക്കതും നമുക്കു 
ഉള്ള തുപപോലെയാണഞണെമിലും രരു വിശേഷമുണ്ടു. ചീന 

രാജ്യത്തേ 'കൈവത്തന്മാര് കട അക്കാക്കകളെ ' ഇണക്കി 

 അവയയെക്കൊണ്ടു മീന് പിടിപ്പിക്കാവണ്ടു്. മീന്പിടി 
കാന് അയയ്യൂുന്നുതിനു മുമ്പായി ഈ പക്ഷികളുടെ കഴു 

വല് അല്പും മുവമെഉള ഒരു വളയം ഇടുന്ന, അതിട്ടി 

ഭിക്കുമ്പോറം അതിനു യാതൊന്നും വിഴുങ്ങാന് സാധിക്കു 
യില്ല. കാക്കകളെ ഇപ്പകാരം കണ്ഠവലയം അണ്വയിച്ചു 
ജലാശയങ്ങളിലേയ്കു്! അയച്ചാല് അവ കൊത്ത ൫യട്ു 
ടന്ന റത്സ്ൃയങ്ങളെ യജമാനന്െറ വള്ളത്തില് ഇട്ടകൊ 

ടുക്കും. മീന്പിടിത്തം ക്ടിയുമ്പോറം കണ്ഠവലയങ്ങറം 
മാററി അവയ്മു തിന്നാന് വേണ്ടിടത്തോളം ചെറരമധഡ്ഡ 
റാ ത.ടമസ്ഥന്മാര് ന ചെയ്യം. 

ഴ് ല് 1 

ലു 

ര് ന മുഖ്യമായതു ്ലാകന്ന: ചിനത്തു ി 



൮.൫ 640  അഞ്ചാംപാഠപുസ്തുകം | 

ചിനരാജ്യത്തില് സ്ഥലസഞ്ചാരത്തിനുള്ള സാക, 
വളരെ കുറവാണു ധനകന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ; 
ഒരു തരം ശിബികയില് കയറിയാണ് യാത്രചെയ്യുന്ന 

ണിരപ്പുള്ള. ോഡുകളില്. റികഷാവണ്ടിയിലും സഞ്ഞ 

ണു! എന്നാത അങ്ങനെയുള്ള റോഡുകറം വള 

കുറയും. സാധാരണജനങ്ങടുടെ വാഫനം ചക്കടാവടഠ 

യാണു. നദികളും തോടുകളും ധാരാള മു തിന; 

ജലമാര്ഗ്ഗുസഞ്ചാരം സുഖമാദ്ന്. ) ര 

വത്സരാരംഭം ചീനക്കാര്ക്ക്* ഉത്സവകാലമാഴ 

ആണ്ടുപിറല്പുഭിവസം പ്രഭാതമാകമ്പോഠം നലവ। 

രത്തെ സ്വാഗതംചെയ്യുന്നതിന്െറ അടയാളമായി അ. 

ം ധാരാളം പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു. ഏതാനം ദിപസത്തേ 

കമ്യോള ളില് കച്ചവടം കാണു ധയില്ല. കച്ചേരി 

ഒഴ൭ വായിരിക്കും. ഹ്ലല്ലാവരും ഉടുത്തൊരുങ്ങി സ്റ്റേ 

ന്മാരെ സന്ദര്ശിച്ചം, വിരുന്നകഥം കഴിച്ചും കളു കളു 

ഏര്പ്പുട്ടം ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്നു. അസ്മദേശങ്ങള 

പോര്ക്കുന്നപര് നിവ്ൃത്തിയുണ്ടെങ്കില് ഇക്കാലത്തു ൨ 
ം ഗൃഹങ്ങളില് എത്താതിരിക്കുയില്ല. . 

ചീനക്കാര് പിതൃക്കളെ ഈശ്വരനെയെന്നപേഠ 

ഭകതിപൂവമായി ആരാധിച്ചുവരുന്ന. പിതുപൂജ നട: 

ന്നതിലും അവര്ക്ക് നല്ല നിഷ്യയുണ്ടു് . നമ്മുടെ നാട 

കുട്ടികഠംക്കു പുവന്മാരുടെ പേരുകഠം ഇടായണ്ട, 

ചിനക്കാര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപൃവന്മാരോടു 

ആദരവിനു ലോപം വരുത്തിയേയ്യചമെന്നാണ് അവ 

ശമം. അതിനാല് കുടടംബപ്പേരിനോടു ചേത്തു 
] 



നം ടം; 
വ് അഭി ന്ദ നശാകന്മ മം. ന 

ൂ ഏതെങ്കിലും 4 പേരാണ് ഇടാവളളത്ം! / ഈ ചേര് എത 

പ്രാവശ്യം വേണമെദം! ലും മാറാം. സാധറരണമായി 

ദര ദ്രന്മാക്ക് ഒരു പേരേയുള്ളൂ. ധനവു൦ തആഭിജ റത്യവും 

 ഉമേവര്ക്ക് ഭ്ദയപേരുകറം .൭ ണ്ടായ ിരിക്കും. കന്നു സാഭാ 

_ ഷണത്തിലും മുറവ൮൦ ഉ.പയോഗിക്കുന്നത' നം, 2 റെറാന്നു 

 ഗാരവമുഭ്ഭ ്രാഴുത്തുകത്തു മുതകളില് ലായോഗിക്കന്നേതിനും 

[്ിയാദ്ന്. ഇയ സന്്വദായം നമ്മുടെ ഇടയിലും 

 ഇല്ലേന്നില്ലല്ലോ. ന ഴം 

ട് പ്പാഠഠ ൨൭.൦ 

പ ല് അഭിഞോനശാകുന്തഖം. 
ഭാര വര്ഷത്തിന്െറ വടക്കേ അതിത്തിയില് കിഴുക്കു 

നി 7 ഴു - പട ഞ്ഞാറായി ഹിമവാന് എന്ന പര്വതം സ്ഥതി 
ഴു ി റു 

ചയ്യുന്ന. ഹമവാിന്െറ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ദേശത്തനു 

എ കിംപരുഷവര്ഷം? എന്നാണ് പുരാണപ്രസിദഗമായ 

ളം 

ട് 

. പേര്. മരീചി എന്ന പ്രജാപതിയുടെ പുത്തനായ കാശ്യപ 
മഹര്ഷി പത്നിയായ തഅഅദിതിയോടടക്ൂടി കി ിപേരുഷവര്ഷ 
ത്തില് വസിച്ചിരുന്നു കി തെക്കുവശത്ത് മാലി 

നിഗദിയുടെ തീരത്തില് കാശ്ൃപനെറ ഗോധ്ര ത്തില് മു 

നിച്ച കണ്വമഹര്ഷിയുടെ ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. വി 
വിശ്വാമിതൂമഹര്ഷിക്കു മേനക എന്നു അഡ്ഡ്രസ്ര്രിയില് 
ജനിച്ച ശകുന്തളയെന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയകന്യകയെ അദ്ദേ 
ഹം എടുത്തു വളര്ത്തുവാന് പടയായി. ഇര വമര്ത്തു 

ച് 



൨. ൭ ൨. തഅഅഞ്ചയാ൨. റ] നി് 

മകളില് കണ്വമഫര്ഷിക്കു സ്വന്തം കുതിര ഉ കൂട 

വാത്സല്യം ഉണ്ടായരുന്നു. അനുരൂപനായ , ഒത 
ഭത്താവിശ് അവളെ വിവാഹ! ചെയ്തു കൊട്ടക്കണമെ 
ന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ തപോപവ്ൃത്തിയാല് 

കാലക്ഷേപം ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു തക്കതായ ജം 

മാതാവിനെ അന്വേഫിക്കാനുള്ള. സമകയ്യ്യം ണ്ടായി അ 

ന്നില്ല. എിലും മകറംക്കു ദൈവധഗ്രഫം' ഉണ്ടാകുന്നത് 
നും തന്െറ അഭീഷ്ടം സുധിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം സ്വേ 
മതീത്ഥത്ത'ല് പ്പോയി -പുണ്യകര്മ്മങ്ങറം ' അനുഷ്ടിക്. 
കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തില് ഇല്ല 

തിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തില് ഭാരതചക്രവര്ത്തിയായ ദുഷ് ഷാ: 
ആന് നാധധാട്ടിനായി ഹസ്തിനപുരത്ത ത നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 
കണ്പായ്തുമത്തിന് അടുത്തുള്ള, വനത്തില് വന്നചേര്ന്നു. 
വേട്ടയാടി ക്ഷിണിച്ച് അദ്ദേഹം. വി്രമത്തിനായി പര് 

ശാലയില് എത്തി . കണ്വന് അവിടെ ഇല്ല൦തിരുന്ന: 
സ്ഥിതിക്ക് തപോവനത്തിലേ മയ്യ്യാദ അനുന രിച്ച് ശക; 

ന്തളയും സഖിമാരും അതിഥിഡെ ' സത് കരിച്ചു. ശക, 

ന്തു ഉത്തമലക്കാണങ്ങഠം ഉടമ. ഒര കന്പ്യകയാണെന്ന 

കണ്ടപ്റേ പ്പാഠം രാ ജാവിനശ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണ 

1 മെന്ന തരപയ്യം തോന്നി. ത്ത സ്യ രാജര്ഷിയായ 

വിശ്വാമിത്രന്. മകളാണെന്നും - ഒരു ക്ഷത്രിയനായ 

തനിക്കു പാണഗ്രഥണം ചെയ്യുവാ൯ യേ | 

സഖ് മാരില് നിന്ന് അദേഫം മനസ്സു നി, ഗാന്ധ 

ചിധി അ; സരിച്ച് ഭധാദ്രേഹം ശകുന്തളയെ പരിധംിച്ച. 

കുറേദിവ. ന്ധം ശ്രമത്തില് താമസിച്ചതിന്െറഃ ശഷല 

അദ്ദേഹം രാജധാ; ിയിറുലയ്യം മടങ്ങി. ശകന്തമയെ 



[നി 
. അത്തി നശാകുന്തമം , 7 ൨൭൩ 

 ഫസ്പിനപുരദ്തിലേന്കം കൊണ്ടുപോകന്നതിനു- മൂന്ന 

ഭിവിസത്തിനകം പരിജനങ്ങളെ അയയ്ത്രാമെന്നു പറഞ്ഞ് 

ഭ്ടാണു അദ്ദേഹം പ്പോയതു്. റി 

റ എന്നാര ആ മൂന്നു ദിലസത്തിനകം അവിചാരിത 

മായ ഒരു ഗ്രഹപ്പിഴ സംഭവിച്ച. ഭത്താവിന്െറ വേര് 

. പ്രാടുകൊണ്ടു്' മുദഖിയയായ ശകന്തളയ്യും മറവകായ്കങ്ങ 

ളില് ഉന്മേഷമില്ലാതെയായി. ആ അവസരത്തില് ടുവാ 

 സാവുമഹഫര്ഷി തആതശ്രമത്തില് ചെല്ലവാനിടയായ. ല് 

താപസനാണെങ്കിലും കോച്ചശീലനായ മഹര്ഷി വന്ന 

കഥതന്നെ ശകുന്തള അറിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സല്ക 
രിക്കുന്നതിന് ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ടു ദുവ്വാസാവു 

കോപാന്ധ്നായി. ധ്യഠനുനിഷ്യകൊണ്ട് അതിന്െറ 

കാരണം" ഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കോപം അടക്കുവാന് ശക്തി 

യില്ലാതെ 'അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. ;4:അതിഥ। 

സല്കാരംചോലും വിസ്കരിക്കുമാവ നീ ആരെ വിചാര 

കയുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവോ ആ പുരുഷന് നിന്നെ ഒര്രക്കലും 

ഓമ്മിക്കാതെപപോകട്ടെ. 

ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ടു മ്ഹര്ഷി ആശ്രമത്തില് 
നിന്ന് ഗ്രറങ്ങിപ്പോയി. ഈ വൃത്താന്തം യാതൊന്നു, 
തന്നെ ശകുന്തള അറിഞ്ഞതേയില്ല. എന്നാല്. അവ 

ഉടെ സഖിയായ പ്രിയംവദ മഹര്ഷിയുടെ ശാപ 
വാക്കുകഠം . ചേട്ടകൊണ്ട് ആത്ര::ത്തിനു വെളിയില് 

 ണിന്നിരുന്നു. അവറം ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്െറ പര 

ദങ്ങളില് നമസ്തരരിച്ച് ശാപമോക്ഷം യാചിച്ചു. ക്ഷിപ്ര 
കോപിയായ ഒുവ്ധാസാറ് ക്ഷിപ്രപ്രസാദി യുമായിരുന്നു. 
എന്തെങ്കിലും അദിജഇഞാനം യി; കാണുമ്പോറം 



൭ 

വ് അത്യം പറ പസ്ലകം റ ! 

ഭന്യാവു വീണ്ടും ഒരവളെ ഓാമ്മിക്കും?? രുളി ഒ ( ല 
ദുഷ് ഷന്തന്െറ പേരു കൊത്തിട്ടുമുളൂ ി പം 

അദ്ദഹം ശകുന്തഖയുടെ വിരലില് ഇട്ടിട്ടു. വിവരം 
പ്രിയവെഭയ്മുച് അറിയാമായിരുന്നു. ' ആ മോഭ്ചിരം ഒഴി 
ക്കലും ശകുന്തമ വിരലില്നിനന വെര്പ്പെടുത്തുകയിലല 
ഏന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാല് ശാപവാത്മ അറി. 

യിച്ചു ശകുന്തളയെ പ്യസനിപ്പിക്കേര്നെന്നു് പ്ലിയംവദ 
തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. 

കണ്വന് ൪൭ സാമതീര്ത്ഥത്തില് നിന്നു” തിരിച്ചു 
വന്നപ്പം ഷ് ഷന്തന്൯ ശകന്തമയ വിപാഹംചെയ്യു 

വസ്ത്ത്ത ജ്ഞ്ഞാനദ്ദഷ്ണയാല് അറിഞ്ഞു; തന്െറ അഭി 

ലാഷം സഫലമായതുകൊണ്ടു്” അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചതേ . 
യുളള. മാസങ്ങറം കറേ കഴ ഞ്ഞിട്ടും ശകുന്തളയെ ക്രട്ടി 
ക്കൊദന്ദുചെല്ലുവാ൯ രാജ:വു ആളയയ്മ്ാത്തതു കൊണ്ട് 

ഭര്തതൃഗൃഹത്തില് അവളെ കൊീണ്ടുചെന്നാക്കുന്നതിനു 
ചില, ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഥം നിയോഗിച്ചു. 

രായ് നിന്നെ ഓര്മ്മിക്കുന്ന ടുപ്പു്കിൽ മുദ്രാ 

മോതിരം കാങിക്കണേ?? എന്നുമാത്രം പ്രിയംവദ യാത്ര 

പുറപ്പെട്ട ശകുന്തമയോട പറത്തയച്ചു. അപ്പ്ോളെത്കിലും 

ശാപപവ്ൃത്താന്തം മുഴുവന് ശകുന്തളയെ അറിയിച്ചിരുന്നു 

എങ്കില് അവറം മോത്രിരം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കു 

മായിരുന്നു. 

മുനിശിഷ്യന്മാര് ' ശകുന്തളയെ ക്രട്ടിച്ചുകൊണ്ടു 

ടുഷ്ഷന്തന്െറ സന്നിധിയില് എത്തി. ശകന്തമയെയഥാ 

വിധി അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള നുരുസന്ദേശം . അവര് 



പി 

അഭി നേശേന്തമം, ൫. ൭ % 

രാ ഗ്രഷിപ്പിച്ച. ശാപപത്തിറെ റ പിക 

മതിമറന്ന രാജാവു ആ യുവത യെക്കുറിച്ച് തന്പ[ക്കു 

ജാതതൊരറിവുമിപ്പെന്നു പറഞ്ഞും മുനിശ് ഷ്യന്മാര് പല. 

യുകയിവാദങ്ങളുട ചെയ്തു. പനിക്ക് യാതൊരു പ്രരിച. 

വവും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്്്രിയെ പാരിഗ്രഹിക്കാന് മമ്മ. 

തഞഞരായ നിങ്ങറം എന്നെ നിര്ബന്ധിക്കുകയാണോ? "" 

എന്നു രാജാവു് ക 
] 

രാജാവിന്െറ സ് മരണ്ടയെ ഉണർത്തുന്നതിനായി' 
ശകുന്തള പല പൂവവൃ്താന്തങ്ങളും ഉപന്പസിച്ചു. അതു 

കൊണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. എന്നാല് മോത്വരം- 

കാണിച്ചു ബോദ്ധയപപ്പടുത്താം എന്നു പറഞ്ഞൂ ശകുന്തള. 
* കൈയ വിരല് നോക്കി. മോതിരം കണ്ടില്ല. പോരുന്ന 

ഖഴ്രിക്ക് ശക്രാവതാരം എന്ന തീത്ഥത്തില് സ്റ്റാനത്ത। 

നായി ഇറങ്ങിയപ്പോ വിരലിതനന്ന് മോതിരം ഉല് 

 പ്ര്യോയിരിക്കുണം എന്ന്. സവ൪. സമാധാറം പ്മുഞ്ഞു. 

ആ സമാധാനം രാജാവിന് സസ്വീകാരയോഗ്യമായി 
തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ത്ത സ ധ്വിയെ 

 അംഗീകര [ക്കുവാന് നിവ്യ ് ഞിയില്ലാതെ തീന്ന ഘട്ടത്തില്. 
പൂരോഫിതന് ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു. അതിന്പ്രകരം 
പൂണ്ണഗ൪ഭിണിയായ ശകന്തള പ്രസവംകഴിയുന്നതുവരെ 
പുരോഹഫ 'തന്െറ ഗൃഫ്രത്തില്' പാക്കട്ടെ എന്നു രാജാവു 

ചി തീരുമാനിച്ച. ശകുന്തകൂയെ ക്രട്ടി ച്ചുകൊണ്ടു പുരോ. 
ഫിത൯ സ്വഗൃഫത്തിലേയ്മകു' പോകമ്മോഠം ഒരു അസഡ്റുര 

സ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശകുന്തളയെയുംകൊ ണ്ടു അന്തര്, 
ഥോ ചെയ്തു. 4 
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ന് ശക്രാവ മാരതീത്ഥത്തില് വിണ മോതിരം ഏതോ 

ഭക്ഷ്യവസ്മൂവാണെന്നു ഭൂമിച്ചു ഒരു മത്സ്യം ിഴുങ്ങി. മത്സ്യം 

ി 



ം അഭി ഞ്മാനന്ക്ണമും ൨൦08 

പിന്നീടു് ഒരു  മുക്കുവന്െറ വലയില് പെട്ടകയും, - 
അതിനെറമ ഉളിതഃനിന്നു മോതിരം അയാളുടെ കൈയ്ക്കില് 

കിട്ടുകയും ചെയ്യു. മോതിരം വില് ക്കുന്നതിനായി മുക്കുവന് 
 ഫസ്തിനദപുരത്തിലേ തെരുവുകളില് നടക്കുമ്മോറം രാജദട 

ന്മാർ അയാളെ പിടിക്രടി. രാജാവി ഒ ൯റ ചേരുകൊത്തി 

യിരുന്ന തിരുവാഴ്ടി ഉടന്തന്നെ അവര് രാജസന്നിധി 
യില് ഏഏത്തിച്ച. രാജാവു് മോതിരം കണ്ട മാത്രയില് 
ശകുന്തളയെക്കുറിച്ചു കുള. എല്ലാ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഫത്തി 
൭൯൨ ഓമ്മയില് വന്നു. താന് നിരസിച്ച ത്ത ധമ്മചത്തി 
തനിക്കു തിരിച്ചു കിട്ടാത്തപി ത്തില് എവിടെയോ 
മറടത്തൂപോഷതിനെപ്പുററി അദ്രേഡം ഏറാവും ഖേദിച്ച. 

_ ഏതാനും വര്ഷങ്ങംംക്കുശേഷം ദുജ്ജയന്മാര് എന്നു 

പേരായ ഒരുകൂട്ടം അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാന് ഇന്ദ്രന് 
ദുഷ് ഷന്തന്െറ സഹായം അപേക്ഷിച്ചു. ആ അചേക്ഷ 
അനുസരിച്ചു് അദദ്ദഹം സ്വറ്ഗത്തില് ചെന്ത് “ അസുര 

' ന്മാരെ സംഹരിച്ചു മടങ്ങുന്നവഴിക്കു കാശ ശ്യപ്പമഫര്ഷിയെ 
കണ്ടു വന്ദിക്കുവാന് അദ്ദേഫത്തിനെറ തതത്ര്മത്തില് ഇറ 
ങ്ങി. അവിടെ വച്ച് ക്ഷത്രതേജസ്സോടുകരടിയ ഒരു കുട്ടിയെ 
അദ്ദേഫം കണ്ടു. ത്ത ബാലന് മൂല കുടച്ചുകൊണ്ടുനിന്ന 

കരു സ്ഹേമ്ടട്ടിയെ പിടിച്ച് അതിന്െറ പ്പല്ലകഠം 
എട്ന്്റിനോക്കാ൯ ഒരുവ്വേടുകയായിരുന്നു. തീടുത്തുനിന്ന 
താപസമ്മാര് തടഞ്ഞിട്ടും തഅഅയാഠം വകവച്ചില്ല. - അത്തു 
കണ്ട് രാജാവിനു കുട്ടിയുടെ പേരില് അളവററ 
കുതുകം തോന്നി. താപ്പസിമാരോടു ചോദിച്ചതിം 
ആ ബാലന് പൃരുവംശത്തിലേ ഒരു രാജാവികന്റ 
മകനാണെന്തമാത്രം മനസ്സിലായി. 



കൈയ്യില് കെട്ടിയിരുന്ന രക്ഷ താദ്രെവീണതുകണ്ടു രാജാവു 

കെകയ്യില് എടുത്തു. ..അരുത്്, അരുത്"? ഹുനന്നു താപ 

സിമാര് തടഞ്ഞു. കാരണം ചോടിച്ചപ്പോഠം, ഈര രക്ഷ 

താഴെ വീണാല് കുട്ടിയോ അച്ല്യനമ്മമാരോ അല്ലാതെ 

മററാരെന്തിലും എടുത്താല് തു് സര്പ്പമായിത്തിന്ന എ 

ടടുത്തവനെ കടിക്കും? എന്നു അപര് പറത്തു. തനിക്കു 



| 
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അ അനുഭവം. ഉണ്ടാകാത്തതു് ഏന്തുകൊണ്ടാണ്ട 

എന്നുളള. ജിജ്ഞാസ രാജാവിന് ന?  പുര്രന്െറ., 

രക്ഷ സംബന്ധി ച്ലിടത്തോമളം സംഭവം കേട്ട് ശകുന്തളയും 

അവിട്ടെ- വന്നുചേന്ന. പന്ത്രണ്ടുവര്ഷം വേര്പപെട്ടിരുന്ന 

ഭ്സ്വതിമാര അപ്പകാരം തമ്മില് കാണുന്നതിനിടയായി. 

 ശകന്തളുയെയും പൃതനെയും ക്രടടിക്കൊണ്ടു് രഷ്ഷ 

ന്തന്൯ കാശ്യപസന്നിധിയില് ചെന്നു. ശാച്പവൃത്താന്തവും 
താന് ഉപേക്ഷിച്ചു ശകുന്തളയെ മാതാവായ മേനക ആ 

ആത്തമത്തില്കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയ വിവരവും കാശ്യപന് 

രാജാവിനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. രാജാവു നിരപരാധനാണെന്നു 

കണ്ടപ്പ്ോോഠം അദ്ദേഹവും ശകുന്തളയും സന്തുഷ്ടരായി. 

പുതൃറോടുക്രടികാശ്യപനെയും!അദ്രേഘത്തിന്െറ പ്ത്നി 

൭.0 അദിത്വയെയും നമസ്ത ഭിച്ച. അവരോടു വിടയാങ്ങി. 

അവര് ഇന്ര്രരഥത്തില് കയഠി ലാജധാനിയില് ത്തിരിച്ചെ 
ത്തി വഭ്യമെക്കാലം സുഖമായി ജീലിച്ച. റ 
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